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Förord 

Anledningen till att vi utförde den här forskningen grundar sig i vårt intresse för 

marknadsföring och målsättningen att fortsätta våra karriärer inom denna bransch. I 

världen sker snabba och stora förändringar i och med digitala mediers framgång vilket 

också syns tydligt inom marknadsföring och det snabba skiftet i dess trender. Vi vill ta 

reda på vad som styr och påverkar dessa skiften och på vilket sätt påverkar det 

marknadsföring.  

 

Under den gångna terminen har vi fått stor kunskap inom vårt valda ämne och kunnat 

slutföra den här kandidatuppsatsen i Maj 2019. Vi vill tacka vår handledare, Jan Bodin 

för hans stöttning och handledning genom vår forskningsprocess. Vi vill även tacka de 

som valt att ställa upp i vår undersökning, samt varandra för den stöttning vi bistått 

varandra under den här tiden.   

 

Paulina Kristiansson & Linn Hasselgren  
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Sammanfattning 

Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka 

marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig 

från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har 

klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. Det innebär att 

traditionella marknadsföringskanaler nu konkurrerar med sociala medieplattformar och 

digital kommunikation. Detta har även gjort att det har skett förändringar i 

segmenteringsstrategier. Under den första delen av 2010-talet fanns ett stort fokus på 

millennials eller vad man även kallar generation Y eftersom de spenderar mycket tid på 

sociala medier. Det syftar till personer födda under 80- och 90-talet. Det talades om att 

generation X som föddes mellan 1979 och 1965 hade blivit bortglömda trots att det 

kännetecknas av högt inflytande och köpkraft samtidigt som det har visat sig att de 

spenderar mer tid på sociala medier än millennials. Mycket forskning om 

marknadssegmentering har diskuterat just dessa generationer och hur man ska inkludera 

generation X i marknadsföring. I vår undersökning genomförde vi 4 intervjuer med 5 

korrespondenter på 4 olika marknadsföringsbyråer i Stockholm. Under intervjuerna 

upptäckte vi dock att generationer inte längre är ett diskussionsämne när det kommer till 

segmentering. Idag pratar man istället i andra termer när det kommer till 

segmenteringsvariabler och vi valde därför att ändra vår forskningsfråga. Vi genomförde 

istället en kvalitativ induktion med ett interpretivistiskt paradigm för både ontologi och 

epistemologi. Vi har alltså utformat vår teori efter den information vi tog del av i 

intervjuerna.  

 

Det har skett stora samhällsförändringar det senaste seklet vilket också har haft inverkan 

på hur man jobbar inom marknadsföring och med marknadssegmentering. Sättet att leva 

på ser helt annorlunda ut idag samtidigt som könsrollerna har förändrats markant. Det är 

accepterat att vara den man själv vill vara och man är fri att skapa sin egen biografi utan 

att svara till några normer eller förutbestämda roller. Gränserna mellan ålder, kön och 

kultur har suddats ut och man kan som 20-åring ha mer gemensamt med en 60-åring än 

någon i sin egen ålder. Samtidigt visar våra intervjuer att de segmenteringsvariabler man 

använder mest idag är intressen och drivkrafter. Marknadssegmentering har alltså gått 

ifrån ett stark fokus på demografisk segmentering till att psykografisk segmentering för 

allt större uppmärksamhet. 

 

Traditionella kommunikationskanaler som till exempel TV, radio och tidskrifter, har fått 

konkurrens de senaste decenniet i och med uppkomsten av digitala kanaler såsom sociala 

medier. Det är en vanlig uppfattning att de traditionella kanalerna håller på att dö ut men 

våra korrespondenter menar på att det är bra att hitta en balans. Dock möjliggör de nya 

marknadsföringskanalerna att kunna nå ut till konsumenterna på ett individuellt och 

specificerat sätt. Vi har identifierat att man idag, vanligtvis segmenterar sig mot intressen 

och drivkrafter och genom digitala kanaler är dessa lätta att nå ut till. Traditionella 

marknadsföringskanaler ger ofta en bredare publik medan digitala kanaler möjliggör till 

exempel intresse inriktad segmentering .   

 

Våra intervjupersoner pratade även mycket om emotionella- och rationella budskap där 

man vill skapa en kort- och långsiktig marknadsföring. Man vill alltså använda sig av 

emotionella budskap som genererar en känsla som man sedan förknippar med 

varumärket. Anledningen till att detta har fått en växande popularitet hos 

marknadsföringsbyråer beror på att man vill bygga en långsiktigt relation mellan 
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varumärke och konsument. Det skapar en lojalitet hos konsumenten men kan även knyta 

an konsumenter i ett tidigt skede även fast de inte är potentiella kunder till varumärket 

idag. Hur man segmenterar sig gentemot marknaden i långsiktig marknadsföring kan få 

konsekvenser på hur effektiv den blir. Ålders- eller generations-segmentering är inte 

relevanta segment eftersom att det utesluter personer som är potentiella kunder i 

framtiden. Man vill därför segmentera sig så att man når ut till så många som möjligt som 

kan få den där emotionella kopplingen som förhoppningsvis håller på lång sikt.  
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Abstract 

This study began as a qualitative deduction where we wanted to create an understanding 

of which marketing strategies have strong influence on generation X and whether they 

differ from other age segments. With the digitization and social media emergence, 

classical marketing has changed in the last two decades. This means that traditional 

marketing channels now compete with social media platforms and digital communication. 

This has also led to changes in segmentation strategies. During the first part of the 2010s 

there was a big focus on millennials or what is also called generation Y because they 

spend a lot of time on social media. It is defined as people born in the 80s and 90s. It 

became known that generation X, born between 1979 and 1965, had been forgotten even 

though it was characterized by high influence and purchasing power, while it proved that 

they spend more time on social media than millennials. Much research on market 

segmentation has discussed these particular generations and how to include generation X 

in marketing. In our survey, we conducted 4 unstructured interviews with 5 

correspondents at 4 different marketing agencies in Stockholm. During the interviews, 

however, we discovered that generations are no longer a topic of discussion when it comes 

to segmentation. Today, we are talking in other terms when it comes to segmentation 

variables and we therefore chose to change our research question. Instead, we conducted 

a qualitative induction with an interpretivist paradigm for both ontology and 

epistemology. We have designed our theory according to the information we took part in 

in the interviews. 

 

There have been major societal changes in the last century, which has also had an impact 

on how to work in marketing and with market segmentation. The way of life looks quite 

different today, while the gender roles have changed significantly. It is accepted to be 

who you want to be and you are free to create your own biography without answering any 

norms or predetermined roles. The boundaries between age, gender and culture have been 

blurred and as a 20-year-old one can have more in common with a 60-year-old than with 

someone in his or her own age. At the same time, our interviews show that the 

segmentation variables that are used most today are interests and driving forces. Market 

segmentation has thus gone from a strong focus on demographic segmentation to 

psychographic segmentation for ever greater attention. 

 

Traditional communication channels, such as TV, radio and magazines, have gained 

competition in recent decades with the emergence of digital channels such as social 

media. It is a common perception that the traditional channels are dying out, but our 

correspondents believe that it is good to find a balance between the two. However, the 

new marketing channels make it possible to reach out to consumers in an individual and 

specified manner. We have identified the most commonly used segments today, are 

interests and forces that drives us and through digital channels, these are easy to reach. 

Traditional marketing channels often provide a wider audience, while digital channels, 

for example, enable segmentation based on people's interests. 

 

Our interviewees also talked a lot about emotional and rational messages where one wants 

to create short and long-term marketing. Thus, you want to use emotional messages that 

generate a feeling that you associate with the brand. The reason why this has gained is the 

popularity of marketing agencies, is due to the desire to build a long-term relationship 

between the brand and the consumer. It creates loyalty from the consumer but can also 

catch a consumer at an early stage even though they are not a potential customers to the 
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brand, today. In long-term marketing, the choice of segment can have consequences on 

how efficient the marketing is. Age or generation segmentation is not relevant segments 

because it excludes potential customers in the future. Therefore, you want to choose a 

segment so that you reach out to as many people as possible who can get that emotional 

connection that hopefully lasts in the long run. 
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1. Inledning  
I inledningen kommer vi beskriva bakgrunden till det här arbetet samt redogöra för vårt 

syfte med denna studie och vår forskningsfråga. Vi har under arbetets gång ändrat 

forskningsfråga efter resultatet i vår empiri och vi kommer även redogöra för den 

förändringen.  

1.1 Bakgrund 

Millennials som är födda på 80- och 90- talet, har länge legat i fokus för marknadsföring, 

ofta på grund av missvisande och ogrundade generalisationer 

(eclipsemarketingservices.com). Den stora fascinationen för denna generationer har till 

stor del handlat om att de har helt andra värderingar och andra beteendemönster än 

tidigare generationer. Man har därför lagt ner mycket tid på att förstå hur de tänker för att 

hitta det bästa sättet att “connecta” med dem genom marknadsföring. En generation som 

det inte har pratats lika mycket om är generationen X som utgör de som föddes åren innan 

millennials. Eftersom de har hamnat i skymundan för det yngre åldrarna kallas de ofta för 

“den bortglömda generationen” (Woo. 2018).  

 

Digitaliseringen har inneburit en revolutionslik förändring i samhället och uppkomsten 

av sociala medieplattformar har haft stor påverkan på marknadsföring (semcon.com). 

Användning av traditionella medier inom marknadsföring, är fortfarande väldigt effektivt 

men dess dominans har minskat markant i och med sociala medier (Kotler, Armstrong & 

Parment. 2017. s.365). En vanlig generalisation som har skapats till följd av 

digitaliseringen är att millennials är de som använder digitala medier mest men detta är 

dock en förutfattad mening som inte riktigt stämmer. Nielsen gjorde en studie 2016 som 

visade att generation X spenderar mer tid på sociala nätverk än de yngre generationerna. 

Samtidigt visar studien att generation X har har ett växande inflytande då de är mer 

köpkraftiga vilket teoretiskt sett skulle göra dem till en mer attraktiv huvudmålgrupp för 

marknadsföringen (eclipsemarketingservices.com).  

 

Generation X karaktäriseras av att ha en stabil ekonomi och en hög inkomst vilket betyder 

att de har en stor köpkraft (Sjöholm. 2018). Vi såg därför att det är lönsamt att segmentera 

sig mot denna generation som målgrupp och tyckte att det kan vara intressant att se hur 

marknadsföringsbyråer arbetar för att nå denna målgrupp. Vi valde därför ursprungligen 

att undersöka vilka aspekter inom marknadsföring som har stort inflytande på generation 

X för att få en djupare förståelse av hur man skapar en lyckad marknadsföring mot just 

denna generation. Syftet var att undersöka vilka marknadsföringsstrategier samt 

marknadskommunikationer som får stort genomslag när man ska nå ut till generation X. 

Det visade sig dock att verkligheten hos dagens marknadsföringsbyråer ser annorlunda ut 

och de beskriver att de använder sig av andra variabler än generationer inom 

segmentering. Vi ansåg att detta var mer intressant eftersom det är en ny 

segmenteringsstrategi som vi inte vet så mycket om. Vi valde därför att ändra riktning på 

vår studie till att undersöka vilka variabler inom segmentering som marknadsbyråer 

använder sig av idag och varför. Vi vill att studien ska ge en ökad förståelse om varför 

det har skett en förändring i hur man segmenterar för att få en djupare kunskap av varför 

man använder andra segmenteringsvariabler idag.  
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1.2 Problem 

Vår forskningsfråga handlade från början om att ta reda på vilka aspekter inom 

marknadsföring som är viktigast för generation X. Problemet i den här frågan handlade 

om att vi kunde tyda att det fanns problematik i marknadssegmentering där generation X 

ofta glöms bort i marknadsföringssyfte. I och med digitaliseringen kunde vi se att 

generation Y och millennials fick mest uppmärksam till följd av antagelser om att den är 

den generation som använder sig av sociala medier mest. Problemet vi såg var dock att 

generation X spenderade lika mycket, om inte mer tid på sociala medier samtidigt som 

det är dem som har den största köpkraften (eclipsemarketingservices.com). Vi ville ta 

reda på vad som driver generation X till ett köp och vilka marknadsföringsstrategier som 

hade gett bäst utslag gentemot den här generationen.  

 

Vi märkte under våra intervjuer att begreppet generation X inte längre är en aktuell term 

att använda inom segmentering och att man istället pratar om andra variabler när det 

kommer till segmentering. Vi kunde utifrån de svaren vi fick under intervjuerna, se att 

det är en förändring som skett det senaste 5-6 åren men vi kunde inte urskilja vad som har 

drivit den förändringen. Problemet vi vill besvara i den här uppsatsen är vad som ligger 

till grund för förändringen och vilka variabler man använder sig av i dagens 

marknadsföring.  

1.3 Syfte  

Det ursprungliga syftet med den här studien var att få förståelse för vilka 

marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig 

från andra ålderssegment. Vi ville markera och upplysa om hur segmentering gentemot 

generation X ser ut och hur marknadsförings byråerna kan gå tillväga för att nå ut till 

dem.  

 

Efter vår undersökning valde vi dock att ändra vår forskningsfråga och ändrade därför 

även vårt syfte. Vi har tagit reda på så mycket som möjligt om branschen och hur 

företagen formar segmenteringen i sina marknadsföringsstrategier. Vårt syfte med den 

här studien är att skapa förståelse för hur marknadssegmentering har förändrats de senaste 

åren och varför. Marknadsföringsbyråerna har hängt med i förändringen medan deras 

kunder  inte har samma förståelse. Vi vill upplysa om varför dessa förändringar har skett 

och vilka variabler inom segmentering som är vanligast att använda sig av idag för att 

marknadsföringen ska få så stor effekt som möjligt. Vi syftar till att skapa en studie som 

kan lägga en grund för framtida forskning inom ämnet segmentering. Vi ser även att det 

här kan komma att bli en användbar studie för både marknadsföringsbyråer och deras 

kunder när de ska komma överens om en segmenteringsstrategi.  

1.4 Forskningsfrågor  

Under studiens gång valde vi att ändra vår ursprungliga forskningsfråga. Vår aktuella 

forskningsfråga lyder: 

 

Hur har fokus i marknadssegmentering förändrats i Sverige de senaste åren? 
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1.5 Källkritik 

Vår teoridel är baserad på olika former av sekundära källor och sekundärdata. För att hitta 

de teorier vi behövt för att styrka vår undersökning har de källor vi använt oss av 

inkluderat böcker, vetenskapliga artiklar och webbsidor inom området för 

marknadsföring och samhällsvetenskapliga studier. För att hitta våra vetenskapliga 

artiklar sökte vi i artikel-databaserna Google Scholar och Umeå Universitetsbiblioteks 

databas. Genom dessa söktjänster kan man hitta vetenskapliga publikationer och 

tidskrifter och även finna hänvisningar till vart dessa finns tillgängliga. De är alltså 

kopplade till olika bibliotek och hemsidor där man kan få tillgång till publicerade verk. 

De sökord vi använde oss av var till exempel “Marknadsföringskanaler”, 

“marknadssegmentering”, “traditionell marknadsföring”, “digital marknadsföring” 

“marknadskommunikation”, “emotionell marknadsföring”, “rationell marknadsföring” 

och “individualisering”. Genom sökverktyget Google hittade vi de webbsidor vi har tagit 

information från och vi använde oss av samma sökord som i artikel-databaserna. Den 

litteratur som vi har hittat fakta från har vi hämtat från Umeå Universitetsbibliotek samt 

tagit inspiration från referenslistor i andra relaterade uppsatser. I vår datainsamling har vi 

använt oss av primärkällor i form av våra intervjupersoner. De berättar om situationer de 

själva har varit i samt om sina personliga erfarenheter och åsikter. 

 

I och med att vårt samhälle blir allt mer elektroniskt och vi använder oss av många källor 

som vi hittar på internet, är det viktigt att man granskar källan noggrant. Internet i sig är 

ingen källa utan det kan tolkas som en snabb distributionskanal av olika information och 

fakta. Internet är snabbt och enkelt men det  behöver inte det automatiskt betyda att den 

är korrekt eller aktuell och därför är det extra viktigt att man har ett kritiskt öga. 

Sekundärkällor är en sammanfattning av information som inte är skriven av 

förstahandskällor, utan den är sammanställd av någon annan i andra hand. Det är viktigt 

att kolla på vem som står bakom informationen och vad dennes trovärdighet är (Svenning. 

2003. s.288). 

 

Den informationen vi har använt oss av i vår uppsats är inte direkt ämnad för vår studie 

vilket kan innebära att vår tolkning av informationen kan påverkas. Huruvida 

informationen är användbar får vi göra en tolkning av utifrån trovärdigheten i källan, vad 

upphovsmannens roll och syfte är. Vi har även varit noga med att kontrollera att 

informationen är aktuell genom att kolla datum på publiceringarna och jämföra 

informationen med andra källor (Svenning. 2003. s.289).  

1.6 Definitioner 

Generation X 

Det finns olika definitioner av vad som omfattar generation X. Det brukar kallas “den 

glömda generationer” och brukar vanligtvis omfatta personer födda mellan 1979-1965. 

Denna generation karaktäriseras av att en stabil ekonomi och ofta lite högre inkomst vilket 

ger dem stor köpkraft (Sjöholm. 2018). Samtidigt säger nationalencyklopedin att denna 

generation spenderar mer då de växt upp i ett välfärdssamhälle (ne.se, A).  

Generation Y / Millennials  

Enligt Nationalencyklopedins hemsida (ne.se, B) kallas ofta Generation Y även för 

Millennials och syftar till personer födda på 80- och 90-talet. Man pratar även om att den 
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här generationen även innefattar det man kallar för internetgenerationen och de 

kännetecknas ofta som relativt högutbildade, hög urbaniserade och att deras värderingar 

är påverkade av hur viktiga mobiltelefoner och datorer har varit i deras vardag (ne.se, B).  

Generation Z och Baby Boomers  

Generation Z syftar till personer som är födda i slutet av 90-talet och strax efter efter 

millennieskiftet (ne.se, C). Baby Boomers är den generation som är snäppet äldre än 

generation X och representerar de som är födda mellan 1964 och 1946 (investopedia.se).  

Traditionell- & digital marknadsföring  

Traditionell marknadsföring syftar till reklam som sker genom offline-kanaler. Exempel 

på traditionella kanaler är TV, tidningar, utomhusreklam & radio. Digital marknadsföring 

å andra sidan sker genom digitala kanaler, t.ex. facebook och instagram, men det kan även 

ske över andra sociala medier som digitala tidskrifter, bloggar, m.m. (Kotler et al. 2017, 

s.363).  
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2. Teoretisk Referensram 
I det här kapitlet kommer vi redogöra för våra teorier kopplade till vår forskningsfråga. 

Resultatet från empirin ligger till grund för de delar vi har tagit med i denna del som 

består av 4 delar samt en sammanfattning.  

2.1 Segmentering  

Alla kunder på en marknad är unika och har olika behov och köpbeteenden. Att försöka 

nå ut till hela marknaden blir därför svårt. God marknadsföring skall vara kundorienterad 

och anpassas efter kunden. På så vis kan man lättare bygga upp en god kundrelation. För 

att göra detta kan man effektivisera sin marknadsföring och välja ut vilken del av 

marknaden man vill rikta sig mot och fokusera på. Man delar upp marknaden i olika 

segment och detta kallas för marknadssegmentering (Kotler et al 2017. s.210). När man 

segmenterar marknaden, delar man upp den i mindre grupper av konsumenter som liknar 

varandra. De främsta faktorerna man ser över är deras behov, karaktärsdrag och 

beteendemönster. Segmenteringen kan ske med hjälp av den variabel som passar 

produkten och varumärket bäst. De mest använda variablerna när det kommer till 

segmentering är: geografiska, demografiska, psykografiska och beteendemässiga 

variabler (Kotler et al. 2017. s.211). 

 

Inom marknadsföring pratar man om segmentering och enligt Qualtrics hemsida kan det 

beskrivas som hur man delar in konsumenten i olika, mindre grupper baserat på 

karaktäristika. Det kan vara baserat på till exempel ålder, kön, personlighetsdrag eller 

inkomst (www.qualtrics.com). På Marknadsförs hemsida står det att syftet med 

segmentering är att identifiera sin nyckelgrupp för den specifika produkten så att man kan 

anpassa marknadsföringen efter deras specifika behov och intressen (marknadsford.se). 

De förklarar även att det finns många olika typer av segmentering och att valet av segment 

sker efter vad man beräknar ger bäst effekt i slutänden. Enligt en studie från Bain & 

Company kom man fram till att företag som segmenterar sin marknad har stora fördelar. 

Den visade att 81% av alla chefer menar på att segmentering är avgörande för en ökad 

vinst. Resultaten visade även att företag som har utvecklat en bra segmenteringsstrategi 

hade en 10% högre vinst än företag som över en 5-årsperiod istället visade sig ha en 

ineffektiv segmenteringsstrategi (qualtrics.com). 

2.1.1 Geografisk segmentering 

När man gör en geografisk segmenteringen delar man upp marknaden efter ett geografiskt 

området, till exempel en stad, region, nation eller världsdel. Man kan då välja ett 

marknadsområde som man vill positionera sig mot som till exempel ett storstadsområde, 

landsbygd eller glesbygd. Segmenteringen kan även vara uppdelad efter befolkningstäthet 

eller klimat och man kan på så vis anpassas erbjudandet i marknadsföringen efter de 

lokala preferenserna (Kotler et al. 2017. s.212). 

2.1.2 Demografisk segmentering 

Ordet demografi kan väldigt grundläggande beskrivas som hur befolkningsstrukturen 

förändras över tid samt beräkningar av befolkningens ålder, geografiska bosättning och 

sysselsättning. Samtidigt hänger det samman med utvecklingar i samhället, förändringar 

i befolkningsmängd och livslängd (Duvander & Turunen. 2017. s.15). Demografisk 
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segmentering delar upp marknaden efter variabler som till exempel: ålder, generation, 

kön, familjestorlek, stadium i familjelivscykeln, inkomst, yrke, utbildning eller 

nationalitet. Konsumentens ålder och generationstillhörighet påverkar deras behov och 

preferenser vid ett köp och det är samtidigt viktigt att se vart konsumenterna befinner sig 

i familjelivscykeln då man kan befinna sig i samma stadie vid olika åldrar.  Det finns 

forskning som visar på att konsumenten har en självbild av att vara yngre än vad de 

faktiskt är samtidigt som de gärna skulle vara 10 år yngre. Därför kan man se att till 

exempel marknadsföring som riktar sig till personer som är 55+ inte har någon större 

inverkan på någon som är under 65. Samtidigt kan man se att västvärlden har ett stort 

fokus på marknadsföring gentemot yngre människor vilket också kan visa på hög 

effektivitet eftersom att många vill känna sig, och känner sig unga (Kotler et al. 2017. 

s.215). 

 

En annan vanlig segmenteringsstrategi är att man delar upp konsumenten efter kön, dvs 

att man riktar marknadsföringen mot antingen män eller kvinnor. Det har dock skett en 

förändring de senaste åren och det blir mer och mer vanligt att företag som tidigare 

marknadsfört sig mot endast ett kön, numera riktar sig mot båda. När man använder 

inkomst som en segmenteringsvariabel delar man marknaden utefter konsumentens 

inkomst och man kollar då på kundens köpvillighet och betalningsmöjlighet (Kotler et al. 

2017. s.213, 215-216). Nedan ska vi även på in lite djupare på generation-segmentering 

som är en ofta använd typ av demografisk segmentering.  

Generationssegmentering  

Att segmentera efter ålder är en typ av demografisk segmentering och är ett vanligt sätt 

att vinkla sin marknadsföring. Det finns många sätt att dela upp generationer och vissa 

pratas det om mer än andra. Samtliga generationer har unika förväntningar, erfarenheter, 

generations historia, livsstilar, värderingar och demografi som påverkar deras 

köpbeteende (Williams & Page. 2011. s.1). 

 

Vanliga generationer att prata om inom ålders segmentering är framförallt baby boomers, 

generation X, generation Y/ millennials och generation Z. Länge har generation Z och 

millennials eller generation Y som de också kallas, legat i fokus för marknadsföringen på 

grund av ofta på missvisande och ogrundade generalisationer 

(eclipsemarketingservices.com). Den stora uppmärksamheten som har kretsat runt den 

här generationen är dock ingen överraskning då den omfattar 70 miljoner individer 

samtidigt som de har en helt annan attityd och sätt att bete sig än tidigare generationer. 

Fascinationen för dessa generationer kommer med att man har försökt analysera deras 

beteendemöster för hitta det bästa sättet att skapa kontakt med dem. Det som dock glömts 

bort i uppståndelsen kring generation Y är generation X som man ofta kallar för den 

“bortglömda generationen” (Woo. 2018). En generalisation som man ofta hör är att de 

yngre generationerna är dem som använder digitala kanaler mest. Dock är detta en 

förutfattad mening som inte helt stämmer. Enligt en studie gjord av Nielsen (2016) kan 

man se att det i själva verket är generation X som spenderat mest tid på sociala nätverk, 

vilket man kan se i modell 1. De spenderar hela 6h och 58 minuter per vecka medan 

generation Y spenderar 6h och 19 minuter på sociala nätverk. Det senaste åren kan man 

se att uppmärksamhet för generation X har väckts, till stor del på grund av deras växande 

köpkraft och inflytande (eclipsemarketingservices.com). Man kan alltså se att 

demografisk marknadsföring har varit ett vanligt och aktuellt sätt segmentera inom 

marknadsföring.  
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Modell 1: Timmar spenderade på sociala medier per vecka. Data är hämtad från 

Nielsens studie från 2016. 

2.1.3 Psykografisk segmentering 

När man gör en psykografisk segmentering är det kundernas livsstil, vad som 

karaktäriserar deras personlighet samt vilken social omgivning de tillhör som utgör 

segmenteringsvariablerna. Detta kallar man för konsumentens psykografiska profil 

(Kotler et al. s.217). Vid den här typen av segmentering är det väsentligt att prata om vad 

som motiverar personer till ett köp. Det handlar alltså om olika typer av motiv eller 

drivkrafter, som när de blir tillräckligt påtagliga, skapar känslan att man måste få 

tillfredsställelse för sitt behov. Det finns många företag som anställer psykologer, 

samhällsvetare, antropologer och även använder sig av hypnos och drömterapi för att ta 

reda på konsumentens köpmotiv. Ett vanligt köpmotiv är att man vill skapa en bild av en 

viss livsstil man kan få om man konsumerar en produkt (Kotler et al. 2017. s.149). Man 

använder alltså livsstil som utgångspunkt och en segmenteringsvariabel när man utformar 

marknadsföringen. Personlighets-karakteristika används också som en sån 

segmenteringsvariabel. Det kan istället handla om att trycka på punkter i 

marknadsföringen som sätter igång känslor som imiterar den man själv vill vara eller 

vilken typ av människor man vill omgiva sig med (Kotler et al. s.217). 

2.1.4 Beetendebaserad segmentering 

I en beetendebaserad segmentering delar man upp marknaden utifrån variabler som 

påverkar konsumentens beteende. Dessa variabler kan vara kundens kunskap, attityd, 

användning och reaktion till en viss produkt. Vid den här typen av segmentering kollar 

man även på tillfälles-segmentering som är kopplad till när och varför konsumenten gör 

köp och vad det har för användning av produkten vid detta tillfälle. Man kan även se vilka 

fördelar konsumenten söker när de konsumerar en viss produkt och detta kallas för 

fördels-segmentering. Ett annat sätt att segmentera marknaden på är att kolla på 

konsumenternas användarstatus. och det innebär att man kollar på om konsumenten är en 

nuvarande kunder, en före detta kunder eller en potentiellt, ny kund. Anledningen är att 
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man vill nå ut till alla vilket gör att marknadsföringen också bör anpassas därefter (Kotler 

et al s. 217-219). 

 

 
Modell 2: Sammanfattning av segmenteringsstrategier. Källa: Anpassat diagram från 

qualtrics.com.    

2.2 Långsiktig och Kortsiktig Marknadsföring 

År 1994 skrev Grönroos att marknadsföringsmixen är ett paradigm som har dominerat 

forskning, praktik och tänkande inom marknadsföring sedan det introducerades för 40 år 

sedan. Grönroos menar i sin avhandling att det dock började förlora sin position för att 

lämna plats åt nya marknadsföringsmetoder. Förändringen och övergången till nya 

metoder influerades av trender såsom globalisering av affärsmarknader, samt ett växande 

erkännande av att det finns stor vikt i att bibehålla god relation med sina kunder. Den nya 

typen marknadsföring man började prata om kallas för relationsmarknadsföring och det 

går ut på att bygga relationer och förvalta dem (Grönroos. 1994. s.4). Man vill alltså skapa 

en långsiktig lojalitet hos konsumenten för att försäkra sig om kontinuerliga inkomster på 

lång sikt. Relationen mellan konsumenten och varumärket tar sällan slut vid en 

transaktion i form av till exempel ett köp, utan fortsätter att vara en avgörande faktor när 

konsumenten tar sitt nästa beslut om köp. Ett företags förmåga att erbjuda överlägset 

värde för sina kunder anses vara en av det mest konkurrenskraftiga strategierna, samtidigt 

som kundvärde är en av de viktigaste grundpelarna i relationsmarknadsföring (Ravald & 

Grönroos. 1996. s.19). Kundvärde kan skapas på många sätt men kan i många fall börja 
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med kundens förväntningar som i sin tur ofta sätts av marknadsföringen. Vilka 

förväntningar konsumenten har och vad de har för tankar om varumärket innan ett möte 

med det, är alltså påverkat av hur man har utformat sitt marknadsföringsbudskap 

(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004. s.45). 

När man skapar marknadsföring vill man åstadkomma två saker - bygga en stark 

kundrelation samt framföra ett erbjudande och dess värde för konsumenten. När man 

bygger en kundrelation vill man använda kommunikation som långsiktigt bevarar och 

förbättrar varumärkets image. Detta kan man kalla för en långsiktig 

marknadsföringsstrategi och bygger ofta på att skapa ett emotionellt värde för 

konsumenten. När man använder kommunikationen för att förmedla ett erbjudande för 

konsumenten kan det istället vara för att kortsiktigt öka försäljningen av produkter. Detta 

är ett exempel på en kortsiktig marknadsföringsstrategi som istället ofta spelar på det 

rationella (Kotler et al. 2017, s.375). Hur marknadsföringen uppfattas och skapar för 

reaktion hos konsumenten beror alltså på innehållet och budskapet i den. När man 

förmedlar ett budskap så vill man initialt åstadkomma fyra saker som ingår i AIDA 

modellen (se i modell 3). Till och börja med vill man skapa uppmärksamhet (attention), 

sen vill man generera ett intresse (interest) som i sin tur väcker en önskan (desire) om att 

konsumera produkten. Lyckas man med alla delar ska detta leda till handlingen (action) 

av att konsumera produkten. Däremot är det svårt att skapa ett budskap som uppfyller alla 

dessa kriterier utan man får istället skapa flera olika budskap som man sänder ut vid olika 

tillfällen. (Kotler et al. 2017, s.369) 

 

Modell 3. AIDA-modellen.  

Innehållet i själva budskapet kan beskrivas på olika sätt, antingen som rationellt, 

emotionellt eller moraliskt. Rationella budskap handlar till exempel om hållbarhet, 

batteritid och kvalité medan emotionella budskap spelar på olika känslor som exempelvis: 

humor, kärlek, glädje, skuld & rädsla. Budskap som handlar om att ta socialt ansvar, 

hjälpa behövande, rädda miljön eller om vad som är moraliskt “rätt” kallas för ett 

moraliskt budskap  (Kotler et al. 2017, s.369).  
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Den långsiktiga marknadskommunikationen syftar till att skapa en emotionell relation 

med konsumenterna samtidigt som man vill skapa en lojalitet till varumärket. 

Konsumenterna väljer varumärket för att de upplever en personlig koppling som håller 

långsiktigt även fast man inte gör kontinuerliga eller frekventa köp. Stark lojalitet kan 

synas hos en konsument som fortsätter välja samma varumärke trots att transaktionerna 

är utspridda över en lång tidsperiod (Kotler et al. 2017, s.369).  

Den kortsiktiga marknadskommunikationen vill istället producera köp just nu och det kan 

man gör med rationella erbjudande och säljstöd som ökar försäljningen för stunden. 

(Kotler et al. 2017, s.383). Rationell kommunikation förmedlar fördelar med produkten 

eller varumärket, antingen funktionella fördelar eller ekonomiska fördelar. (Kotler et al. 

2017, s.369). Man vill alltså skapa erbjudanden för kunden som stimulerar det rationella 

tänkandet. Det kan innebära att kunden blir presenterad för ett erbjudande som trycker på 

att man får ekonomiska fördelar eller att man till exempel får något “på köpet”. 

Konsumentens rationella tänkande tycker i sin tur att det är en “bra deal” vilket kan 

stimulera ett köp (Kotler et al. 2017. s.374). 

2.3 Marknadskommunikation  

Företag använder sig utav marknadskommunikation för att marknadsföra sitt varumärke  

mot konsumenten. De använder sig av detta för att kunna förmedla värdefulla erbjudande 

och budskap åt konsumenten samt skapa en god kundrelation. 

Marknadskommunikationsmixen är en sammansättning av alla de redskap som används 

och består av fem delar som måste samordnas för att ha en lyckad 

marknadskommunikation. Dessa fem delar är: annonsering, säljstöd, personlig 

försäljning, public relations och direktmarknadsföring (Kotler et al. 2017, s.362). 

Marknadskommunikation är det område inom marknadsföring i vilket det sker flest 

förändringar inom. Under bara det senaste decenniet har det skett dynamiska och ständiga 

förändring i hur olika varumärken vill positionera sig samt i utförandet av hur man 

åstadkommer det. Därför kan man ifrågasätta ifall dagens kommunikationskanaler kan 

infinna sig inom de befintliga kategorierna i marknadskommunikationsmixen (Kotler et 

al. 2017, s.362).  

2.3.1 Digitalisering och sociala medier 

Enligt Semcon’s hemsida kan digitaliseringen i dagens samhälle beskrivas som en 

revolution likt industrialiseringen på 1900-talets början. Det anses var ett paradigmskifte 

med syfte att effektivisera och förbättra organisationer med hjälp av digital teknik. Det 

flesta branscherna påverkas av digitaliseringen och det kan ske genom att innovera nya 

tekniska lösningar eller genom utveckling och effektivisering av befintliga lösningar 

(semcon.com). År 1994 började svenska medborgare att för första gången använda sig av 

internet till annat än enbart akademiska syften och det var även då som den första 

reklamannonsen på nätet publicerades. Det var startskottet för ett mer digitaliserat 

samhälle och ett helt nytt område för marknadskommunikationen (Wahlund, Rademaker 

& Nilsson s. 161). Sociala medier har växt fram ur digitaliseringen och är ett 

samlingsbegrepp för alla applikationer skapade för kommunikativa syften. Några av de 

mest välkända sociala medier idag är: Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, twitter 

och bloggar (ne.se, F). 
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2.3.2 Etik inom marknadskommunikation & digitala medier 

Den ökade användningen av internet och sociala medier har förändrat samhället. Idag 

används digitala verktyg för allt från kommunikation till vardagssysslor. Den rika 

användningen av dessa kanaler gör det lättare för företag att få tillgång till konsumentens 

personliga information. Inom digital marknadsföring är detta en fördel då man kan 

anpassa sin marknadsföring efter den enskilda individen och dennes preferenser och på 

så vis bidra till en bättre kundupplevelse. Det finns en etisk baksida till detta. I många fall 

fyller konsumenten i personuppgifter och accepterar avtal utan att läsa igenom eller tänka 

efter. Denna information används sedan av företag för att främja sina egna intressen. Inom 

marknadsföring kan det handla om att man ser på konsumenters tidigare sökhistorik för 

att kunna identifiera om de är potentiella kunder och sedan skräddarsy sin marknadsföring 

gentemot dem. Frågan är hur etiskt det är att lagra och använda personuppgifter i den rika 

omfattning som det görs. Denna fråga har varit mycket aktuellt de senaste åren och i maj 

2018 började den europeiska dataskyddsförordning GDPR att gälla (Superoffice 2019). 

GDPR (General Data Protection Regulation) syftar på att värna om den enskilda 

individens grundläggande rättigheter och friheter på en likvärdigt och enhetligt nivå inom 

hela EU. Förordningen ser till individens rätt till att skydda sina personuppgifter vilket 

innebär att företag inte kan samla in och lagra personuppgifter på samma sätt som tidigare. 

All information om den enskilda individen omfattas av dataskyddsförordningen och vissa 

känsliga uppgifter får enbart lagras och användas ifall personen i fråga har gett sitt 

samtycke eller om det finns nationella lagar som godkänner det. GDPR påverkar därför 

hur företag numera utformar sina marknadsföringsaktiviteter då det måste finnas ett 

samtycke från konsumenterna (Datainspektionen 2019). 

2.3.3 Kommunikationskanaler  

För att förmedla sin marknadskommunikation till konsumenterna använder man sig utav 

kommunikationskanaler, som även kallas medium. Det finns traditionella och nya typer 

av kommunikationsmedium. TV, radio och tidskrifter är exempel på traditionella 

kommunikationskanaler medan vi hittar de nya kommunikationskanaler online på 

exempelvis sociala medier (Kotler et al. 2017, s.363). När man väljer vilka medium som 

ska användas i kommunikationen ser man främst på tre faktorer: räckvidd, frekvens och 

effekt. Det berör hur många av målgruppen som exponeringen når, hur många gånger 

målgruppen exponeras samt kvaliteten av kommunikationen. En annan aspekt man 

överväger är priset, totalpriset samt pris per exponering (Kotler et al. 2017, s.377). I 

modell 4  kan man se för- och nackdelarna med de olika kommunikationskanalerna.  

 

Medium Fördelar Begränsningar 

TV God massmarknadsföring, låg kostnad 

per exponering, kommunicerar genom 

ljud, bild och rörelser. Framgångsrika 

kampanjer kan skapa ”snackisar”/buzz 

Höga kostnader i absoluta tal, mycket 

brus i form av annan tv reklam, 

begränsad målgrupps selektivitet 

Internet God möjlighet att selektera, låga 

kostnader, snabbt, kan vara interaktivt 

Målgruppen är med och styr 

exponeringen, irriterar konsumenter av 

integritetsskäl, kan elimineras med 

adblock 
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Dagstidning Flexibilitet, tidpunkt kan bestämmas, 

god täckning av lokala marknader, 

accepterat av många, hög trovärdighet, 

når även konsumenter som är en sen 

majoritet / eftersläntrare 

Kort livstid, relativt dyrt, begränsad 

tryckkvalitet 

Direktutskick Hög selektivitet, flexibelt, ingen 

konkurrens om uppmärksamhet i 

utskicket, kan segment- och 

individanpassas 

Relativt dyrt per utskick innan det 

öppnas, ibland är precisionen i urvalet 

sämre än den verkar vara 

Magasin Hög geografisk och demografisk 

selektivitet, hög trovärdighet, hög 

produktionskvalitet, hög exponering 

bland läsare, lång livslängd 

Långa ledtider, höga kostnader 

Radio Ofta lokalt accepterat, hög geografisk 

och demografisk selektivitet, låga 

kostnader 

Endast ljud kan gå obemärkt förbi, låg 

uppmärksamhet, ibland fragmenterad 

publik 

Outdoor Flexibilitet, hög repetitionseffekt, låg 

kostnad, lokalisering kan väljas 

Låg selektivitet 

Modell 4 - Tabell 1. Olika medietyper. Källa: (Kotler et al. 2017. s.378) 

 

 

När man använder sig av fler olika medium vill man skapa en integrerad 

marknadskommunikation (IMK) som syftar på att de olika kommunikationskanalerna ska 

vara integrerade med varandra. Det är viktigt eftersom man vill sända samma budskap 

oavsett vilket medium som används. Ifall budskapet är spritt och otydligt får det en 

negativ effekt (Kotler et al. 2017, s.366). Det kan bli problematiskt då ett budskap inte 

passar lika bra i alla kommunikationskanaler. Ett budskap kan exempelvis passa perfekt 

i en tidningsannons men inte alls fungera på sociala medier (Kotler et al. 2017, s.376). 

Fördelen med de traditionella kanalerna är att de är lätta att samordna för att skapa en 

integrerad marknadskommunikation där kommunikationen är mer enhetlig. En annan 

fördel med de traditionella kanalerna är att de kan generera 

massmarknadskommunikation där man når ut till många fler konsumenter. Det går även 

effektivisera marknadsföring genom traditionella kanaler för att nå en specifik 

kundgrupp. Med TV kan man exempelvis göra detta genom att skaffa sig god kunskap 

om vilka teveprogram som lockar vilka konsumenter. Kotler et al. (2017) säger att vissa 

förespråkar att massmarknadsföring tids nog kommer att dö ut och att traditionella 

kanalerna därför inte kommer att behövas i samma utsträckning (Kotler et al. 2017, 

s.365). Rashtchy et al. (2007) hävdar att fler konsumenter överger de traditionella 

kommunikationskanalerna såsom tv, radio och tidning (Mangold & Faulds, 2009, s.360). 

Så trots en flitiga användningen av traditionella kommunikationskanaler, har deras 

dominans minskat i och med uppkomsten av de nya kanalerna. Det kan delvis förklaras 

med att man idag vill nå ut till kunder på ett segmenterat sätt som är mer individuellt, 

vilket den nya tekniken möjliggör (Kotler.et.al. 2017, s.365). Med Internet och sociala 

medier kan man även interagera med konsumenter på ett nytt effektivt sätt. Företag har 

möjligheten att skapa en dialog med konsumenterna vilket i sin tur leder till en bättre 

kundrelation (Wahlund et al s.162). Enligt Foux (2006) upplever konsumenterna att 

sociala medier är en mer trovärdig informationskälla än skapad kommunikation som 

kommuniceras via de traditionella kanalerna. Lempert (2006) skriver att allt fler 
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konsumenter vänder sig till sociala medier när de söker information och för att göra sina 

köpsbeslut (Mangold & Faulds. 2009, s.360).  

 

Den rikliga användningen av både traditionella och nya kommunikationskanalerna har 

resulterat i att konsumenterna i dagens samhälle blir överösta av kommersiella budskap. 

De exponeras dagligen av alla sorters reklamer och från flera olika kanaler och till en grad 

där det ibland blir för mycket. Detta har gjort konsumenterna mer resistenta för 

exponering. Det innebär även mer makt för konsumenten som numera kan styra var, när 

och hur de utsätter sig själva för exponeringen (Kotler et al. 2017, s.362). Enligt Rashtchy 

et al. (2007) kräver konsumenterna att få allt mer kontroll över deras egna 

mediekonsumtion (Mangold & Faulds. 2009, s.360).  
 

2.4 Individualisering och Jämställdhet 

I dagens samhälle ses identitet som ett självklart begrepp där vi anser att alla människor 

har unika karaktärer och specifika möjligheter. Dock skriver Giddens i sin bok att 

socialpsykologen Baumeister (1986) menar på att det här är en idé som inte existerat i 

förmoderna kulturer. Tillbaka i tiden kan man se att attribut så som kön, social status och 

släktskap var fastställda och att intressen och karaktärsdrag var något som hängde 

samman med olika stadier i livet. Baumeister menar att identitet var ett främmande 

begrepp medan individualitet inte var uppskattat. Identitet blev först en relevant term när 

det moderna samhället började utvecklas (Giddens. 1997. s.94). Enligt 

nationalencyklopedin kan identitet förklaras som den upplevelsen vi har av att vara 

levande, medvetenheten vi har om vårt egna jag, vår integritet och att vi själva kan 

bestämma över våra tankar och handlingar (ne.se, D).  

 

Inom samhällsvetenskap har teorier om individualisering blivit väldigt inflytelserika. 

Många teorier menar på att de traditionella sociala strukturerna som så länge funnits för 

klass, kön, religion och familj håller på att vittra bort. Istället menar man att människor 

inte längre har förutbestämda livsvärldar och banor utan man har friheten att skapa sina 

egna bana i livet och skapa sin egna biografi (Simon. 2011. s.242). Om man drar 

jämförelser med till exempel 1950-talet kan man se klara förbättringar i det personliga 

livet. Att vara homosexuell och leva ett “normalt” liv och anses vara “normal” är idag 

fullt möjligt medan om man ser tillbaka till 50-talet inte var fullständigt acceptabelt 

(Simon. 2011. s.248, 261). Ojämlikheter mellan kvinnor och män när det kommer till: 

sexualitet, makt och arbetskraft, har minskat drastiskt (Simon. 2011. s. 261). 

 

I nationalencyklopedin står det även att kvinnors ställning har ändrats markant det senaste 

århundradet. Skillnader som funnits mellan könen har försvunnit mer och mer och man 

kan se hur ojämlikheter suddas ut. Endast 100 år tillbaka i tiden hade inte kvinnor rätt till 

utbildning på statliga läroverk, gifta kvinnor var inte myndiga eller hade någon rösträtt. 

Detta fick dock en ändring under 1920-talet och kvinnor fick även utökade möjligheter 

att förvärva statliga tjänster. Enligt historikern Kjell Östberg (1997) fanns dock 

fortfarande en ovillighet att släppa fram kvinnor - “Kvinnor fick inte utöva makt över 

män och män skulle inte behöva underordnas kvinnor”. Det tog dessutom många år innan 

restriktioner för kvinnors anställning för positioner inom t.ex. kyrkan och försvarsmakten 

togs bort. Länge hade kvinnor enligt lag lägre lön än män men detta avskaffades 1925 för 

statliga arbeten och 1960 inom industrin (ne.se, E). Mellan första och andra världskriget 

diskuterades det i Sverige, om att införa ett förbud för gifta kvinnor att erhålla ett arbete 
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men det infördes aldrig. Dock var det vanligt att många arbetsgivare avskedade kvinnor 

när det antingen gifte sig eller skaffade barn. 1939 infördes det ett förbud mot detta och 

1980 införde Sverige sin första jämställdhetslag för att likställa män och kvinnor på 

arbetsmarknaden. För kvinnor, har det senaste decenniet inneburit möjligheter att bo 

ensamma utan fattigdom eller svårigheter samtidigt som de även är fria att ingå 

partnerskap tillsammans med någon av samma kön (ne.se, E). 

 

David Tjäder på det historiska institutet på Stockholms Universitet säger att det är tydligt 

att mannens makt över kvinnan har minskat markant och det har även ändrat synen så det 

som tidigare ansetts vara “manligt” inte längre har samma innebörd. Mannen har börjat 

ta efter det “kvinnliga” men det är fortfarande viktigt att det skiljs på vad som är manligt 

och kvinnligt. Dagens man spenderar tid på att göra sig fin för kvinnan, de går på gym, 

köper kläder och fixar håret samtidigt som det är okej att visa känslor. De förväntas vara 

pappaledig och spendera mycket tid med sin familj. Detta är karaktärsdrag som tillbaka i 

tiden kunde anses som omanliga (Blomstedt, 2002). 

2.5 Sammanfattning av Teoriområde 

Samtliga teorier ger oss en ökad förståelse över vilka aspekter som präglat dagens 

marknadsföring. För att få en tydligare bild av varför marknadsföringsstrategier har 

förändrats måste vi även se på hur man tidigare arbetat med segmentering och vad som 

hänt sedan dess, både inom marknadsföringsbranschen och i det samhälle vi lever i. I 

dagens moderna samhälle kan vi se att normerna ändrats och teorier om individualisering 

blivit mer inflytelserika. De traditionella sociala strukturerna som tidigare funnits för 

klass, kön, religion och familj håller på att vittra bort. Samtidigt ser man människor som 

individer som inte längre har förutbestämda livsvärldar och banor, utan  de har friheten 

att skapa sin egna biografi (Simon. 2011. s.242). Detta kom att påverka hur man jobbar 

inom marknadsföring och specifikt med segmentering.  

 

Grönroos (1994) skrev på 90 - talet att man kunde tyda en förändring inom 

marknadsföring och att övergången till nya metoder influerades av trender såsom 

globalisering av affärsmarknader. Man såg att det fanns stor vikt i att bibehålla god 

relation med sina kunder och bygga en koppling mellan varumärke och konsument på 

lång sikt. Den nya typen marknadsföring man började prata om kallas för 

relationsmarknadsföring och det går ut på att bygga relationer och förvalta dem 

(Grönroos. 1994. s.4).  

 

Man kan tyda att det har skett förändringar i hur man vill segmentera sig de senaste åren. 

Inom segmentering vill man inte gärna tala om kön och ålder längre eftersom 

samhällsnormerna har utvecklats och är mer fokuserad på den enskilda individen  (Kotler 

et al. 2017. s.213, 215-216). Även fast man kan se att förändringar i samhällsnormer, 

utveckling av individualiseringsteorin samt uppkomsten av nya 

marknadsföringsstrategier har varit en ständig process de senaste seklet, kan man ändå se 

att något satte fart inom marknadsföring de senaste decenniet. 

 

I och med digitaliseringen, ny innovativ teknik och utvecklingen av internet har dessa 

teorier och samhällsutvecklingar blivit mer anpassningsbara inom marknadsföring 

(semcon.com). Digitaliseringen var startskottet för ett mer digitaliserat samhälle och ett 

helt nytt område för marknadskommunikation (Wahlund et al s.161). De nya 

kommunikationskanalerna hittar vi online på exempelvis sociala medier såsom Facebook 
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och Instagram (Kotler et al. 2017, s.363). Strategierna inom marknadsföringen anpassas 

till dagens moderna samhälle och de nya kommunikationskanalerna. Det har gjort det 

möjligt för marknadsföringsbyråer att använda andra typer av segment än tidigare och 

samtidigt anpassa marknadsföringen till att skapa en långvarig relation mellan konsument 

och varumärke.  
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3. Metod   
I det här kapitlet redogör vi för våra metodval i den här uppsatsen. Alla delar i det här 

kapitlet vidare förklarar och motiverar våra val av metoder och processer för att besvara 

vårt syfte och problemformulering. Resultatet i vår empiri ändrade riktning på arbetet 

vilket har gjort att vi under studiens gång har ändrat de val av metodiska antaganden och 

angreppssätt vi gjorde från början. Vi kommer redogöra och förklara vilka ändringar 

som har gjorts och varför.  

3.1 Filosofiska antaganden 

Metodvalen grundar sig i hur vi som forskare ställer oss till hur verkligheten och 

kunskapen skall avspeglas i studien. Innan vi går närmare in på vilka metoder som 

används vill vi därför klargöra hur vi ställer oss till dessa två filosofiska antaganden: 

ontologi och epistemologi. Ontologi är ett filosofiskt antagande om hur människor 

uppfattar verkligheten. Verklighetssynen kan delas upp i flera paradigm där de mest 

använda är positivism samt interpretivism. I det ontologiska antagandet menar positivism 

att verkligheten är objektiv vilket innebär att det bara finns en verklighet och att alla har 

samma. Interpretivism säger istället att verkligheten är subjektiv vilket innebär att det 

finns flera verkligheter. De menar att verkligheten är socialt konstruerad och att sociala 

faktorer påverkar hur man ser verkligheten vilket gör att det finns flera sätt att uppfatta 

hur verkligheten ser ut. Epistemologi är ett filosofiskt antagandet om kunskap, vad som 

räknas som giltig kunskap och hur den förhåller sig till forskaren och forskningsämnet. 

Epistemologi kan, liksom ontologi, delas upp efter flera paradigm, där positivism och 

interpretivism är de mest vanliga. Enligt positivism ska kunskapen vara objektiv i det 

anspråk att den ska kunna observeras och mätas. Denna paradigm säger att forskaren är 

objektiv utigenom sin forskning och påverkar därför inte resultatet. Interpretivism säger 

däremot att kunskap kan vara subjektiv och att det kan finnas flera aspekter av kunskapen. 

Forskaren kan inte vara helt objektiv i sin forskning men skall vidta åtgärder för att 

minska sin inblandning (Collis & Hussey. 2014. s.47). I vår studie kommer vi följa 

interpretivistisk paradigm både för ontologi och epistemologi. Studien kommer därför 

basera sig på att det inte bara finns en verklighet utan att det finns flera sätt att se på 

verkligheten. Vi ser även att vi som forskare inte kommer att kunna vara helt objektiva 

utigenom vår forskning. Anledningen till det är att marknadsföring som område är 

subjektivt samtidigt som vi kommer genomföra en subjektiv undersökning.  

3.2 Forskningsinriktning  

3.2.1 Kvalitativ vs. Kvantitativ 

Inom samhällsvetenskaplig forskning så finns det två olika typer av processer; kvalitativ 

metod och kvantitativ metod (David & Sutton. 2016. s.99).  Den kvalitativa metoden kan 

bäst beskrivas som en tolkning av ord istället för av siffror. Den här typen av forskning 

betonas ofta av öppen tolkning och att man själv skapar sig sin egen uppfattning om 

omvärlden, men så är inte alltid fallet och utformningen är upp till forskaren (David & 

Sutton. 2016. s.83). Enligt Backman kan den kvalitativa metoden tolkas som ett alternativ 

till det traditionella förhållningssättet (Backman. 2016. s.55). Istället för att betrakta 

omgivningen som objektiv så sätter man individen i centrum för att tolka omgivningen 

subjektiv till individens perspektiv och dess tolkning av sin egna verklighet (Backman. 
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2016. s.56).  Den kvantitativ metoden är å andra sidan en tolkning av kvantifierad data 

och forskningsprocessen är vanligtvis naturvetenskapligt modellerad och objektiv. Precis 

som vid en kvalitativ metod så bestämmer forskaren utformningen i enlighet med studien 

(David & Sutton. 2016. s.83).  

 

Vi har utifrån vår efterforskning valt att utföra en kvalitativ forskning. Utifrån vårt syfte 

och ämne har vi valt att se det ur ett subjektivt perspektiv. Marknadsföring är relativt och 

handlar mycket om hur individen uppfattar informationen som det tar emot. Därför tycker 

vi att detta är rätt väg att gå i vår studie för att få ett tillförlitligt svar på vår 

problemformulering.  

3.2.2 Induktiv vs. Deduktiv  

Deduktion utgör den vanligaste formen av hur det samhällsvetenskapliga förhållandet 

mellan teori och praktik uppfattas. Hypotesprövningar som en forskare vill genomföra i 

en studie har formats utifrån redan befintliga teorier inom ämnet. Den deduktiva 

processen är utformad som i modell 5.  Utifrån teorin utformas hypotesen som man sedan 

testar och gör en datainsamling. Utifrån datainsamlingen redogör man för sitt resultat som 

sedan kan bekräfta eller förkasta hypotesen som i sin tur ligger till grund för en 

omformulering av teorin (Bryman & Bell. 2017. s.43). Enligt David & Sutton (2016) så 

är den deduktivistiska forskningsprocessen främst kopplad till den kvantitativa metoden 

men kan även användas i andra fall medan induktion främst är kopplad till kvalitativa 

undersökningar.  

Modell. 5: Deduktiv och induktiv ansats.  

 

Induktion beskriver hur processen går åt det motsatta hållet och man kan beskriva det som 

att man utforskar ett område (David & Sutton. 2016. s.83). Istället lägger man fram en 

hypotes som man testar och lägger fram resultatet för. Med hjälp av teorier som är 

kopplade till forskningsområdet stärker man det resultatet (Bryman & Bell. 2017. s.43). 
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Utifrån vår ursprungliga forskningsfråga skulle vi genomföra en deduktiv studie. Vi läste 

på om ämnet, definitioner av generation X, samt teorier om marknadsföring gentemot 

olika generationer och skulle sedan utföra intervjuer med intervjufrågor som var baserade 

på den teori vi tagit fram. Vi utgick alltså från början ifrån en deduktiv ansats men utifrån 

konsekvenserna av våra intervjuer ändrade vi vår ansats till en induktion. Vi skapade en 

ny problemformulering och byggde om vår teoridel helt, baserat på de svaren vi fick i 

datainsamlingen.  

3.3 Forskningsdesign  

När man ska genomföra en studie och man har lagt fram sin problemformulering är det 

viktigt att man formar ett syfte. Syftet tar man fram för att fastställa undersökningens 

verkliga målsättning och inriktning. Syftet kan ha olika inriktning och kan beskrivas som 

ett explorativt, beskrivande eller förklarande syfte. Dessa inriktningar överlappar med 

varandra och en undersökning kan till exempel  anta en blandning av ett explorativt och 

ett beskrivande syfte (Christensen, Engdahl & Haglund. 2016. s.52). 

 

Ett explorativt syfte antar man om man har liten kännedom om det ämne som rör 

undersökningen. Det behöver inte innebära att man har ett explorativt syfte genom hela 

studien men inledningsvis. Vid den här typen av syfte vill man skapa sig en överblick av 

en bransch eller marknad för att avgränsa sin studie utan att kanske få några exakta svar. 

Man ställer ofta “vad?” för att få en överblick över problemområdet (Christensen et al. 

2016. s.53). 

 

Beskrivande syfte använder man istället om man har bra insikt inom ämnet som rör 

problemområdet men behöver skaffa dig en mer uppdaterad bild. Istället för att ställa 

“vad?”-frågor ställs “hur?”-frågor. Med den här typen av syfte vill man beskriva vad som 

gör att det är som det är och inte försöka upptäcka nya fenomen. I 

marknadsundersökningar har man nästan alltid beskrivande syften men det kan dock i 

praktiken anta både förklarande och explorativa syften (Christensen et al. 2016. s.55). 

 

Explorativa och beskrivande undersökningar ligger ofta till grund för en förklarande 

undersökning. Man har undersökt ett fenomen, gjort dig välbekant med det och gjort en 

tydlig beskrivning av vad det är. I nästa steg vill du förklara varför det är som det är som 

då kallas för en förklarande undersökning. Oftast när man gör en förklarande 

undersökning så vill man hitta kausala orsakssamband mellan de variabler som man 

undersöker (Christensen et al. 2016. s.56).  

 

I vår induktiva studie tog vi oss an ett explorativt syfte där vi genom våra intervjuer 

försökte ta reda på så mycket som möjligt om branschen och hur företagen formar 

segmenteringen i sina marknadsföringsstrategier. Detta gjorde vi för att besvara vårt 

forskingsstyfte: att skapa förståelse för hur marknadssegmentering har förändrats de 

senaste åren och varför. Det explorativa syftet övergick sedan till ett förklarande där vi 

med hjälp av teorier förklarar varför det ser ut som det gör och komma fram till ett resultat.   

3.4 Forskningsstrategi 

Vid utförandet av en undersökning ska man välja en forskningsstrategi. Det finns flera 

olika typer av strategier som alla har olika tillvägagångssätt och logik för hur man samlar 

in och sedan analyserar det empiriska material som står till grund för studien (Yin. 2006. 
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s.19). Det finns samhällsvetare som menar att de olika forsknings strategierna bör kopplas 

till en specifik forskningsdesign och ses ur en hierarkisk ordning. Fallstudier bör endast 

utföras när man är i den explorativa fasen, experiment vid den förklarande fasen och 

surveystudier och livsberättelser bör endast utföras vid deskriptiva fasen. Dock ifrågasätts 

detta synsätt och tillbaka i historien kan man se helt andra kombinationer av strategi och 

design (Yin. 2006. s.20). Yin beskriver dock att han har en annan åsikt som istället menar 

att alla strategier kan användas i samtliga tre syften som diskuterades i föregående stycke 

om forskningsdesign. Man bör istället för den hierarkiska ordningen, välja strategi utifrån 

tre olika betingelser (Yin. 2006. s.22): 

 

1. “Vilken typ av forskningsfråga som formulerats” 

2. “Den grad av kontroll som forskaren har över det konkreta skeendet” 

3. “Om fokus ligger på aktuella eller historiska skeenden” 

 

De strategierna som vi har nämnt här ovan är bäst lämpade för studier som är baserade på 

hårddata. I studien arbetade vi endast med mjukdata i och med att vi genomförde en 

kvalitativ studie och för det finns det bättre lämpade strategier. Exempel på 

forskningsstrategier för kvalitativa studier är djupintervjuer, observationer, dagböcker 

och protokoll analyser. De som är vanligast att använda är främst djupintervjuer men även 

observationer (Svenning. 2003. s.86). Observationer kan även vara kvantitativa men som 

kvalitativ kan den utgå från ett deltagarperspektiv eller från ett åskådarperspektiv 

(Svenning. 2003. s.88). I vår studie genomförde vi dock djupintervjuer. Det innebär att 

man håller intervjuer med några fåtal personer om ett specifikt ämne men utan ett 

strukturerat formulär. Eftersom att den här typen av intervju går så snabbt är det 

avgörande att kunna spela in den eftersom att det är omöjligt att hinna skriva ner svaren 

(Svenning. 2003. s.86). Vi utförde 4 intervjuer på marknadsföringsbyråer i Stockholm. 

Från början hade vi en intervjuguide men vi insåg snabbt att det inte var genomförbart 

eftersom att vårt ämne inte längre var aktuellt. Vi valde därför att bortgå från 

intervjuguiden och anpassade frågorna efter intervjuns gång och samtalet fördes framåt 

av olika diskussioner inom ämnet. Vi spelade in intervjuerna för att sedan transkribera 

dem utifrån inspelningen.  

3.5 Datainsamlingsmetod 

3.5.1 Kvalitativ datainsamlingsmetod 

Enligt David & Sutton (2016) skall datainsamlingsmetoden väljas efter vilken studie som 

utförs samt vad det är man vill få ut av själva undersökningen (David & Sutton. 2016, 

s.101). Till vår kvalitativa studie övervägde vi flera datainsamlingsmetoder som är 

passande till en kvalitativ studie och potentiellt hade passat vår studie. De vi valde mellan 

var: intervju, kritisk incident teknik, fokusgrupper, protokollanalys, dagboksmetoden 

samt observationer. Intervjuer syftar på att samla in korrespondentens åsikter genom att 

ställa frågor relevanta till det undersökande ämnet. En annan metod är att samla in data 

av berörda personer från ett specifikt event eller en specifik händelse. Detta kallas för 

kritisk incident teknik. Ifall man vill undersöka reaktioner och åsikter av exempelvis en 

viss produkt eller service kan man använda sig av fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod. De som deltar i studien är utvalda till studiens syfte. Till studier 

där man vill undersöka hur deltagarna tänker och beter sig till ett visst fenomen, så kan 

man använda sig av protokollanalys. Det man då vill undersöka är de mentala stegen som 

deltagaren går igenom och varför de gör som de gör. Dagboksmetoden är en metod där 
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man följer deltagare i en studie under en längre period.  Då får deltagarna själva redovisa, 

så som i dagboksformat, deras tankar och åsikter. Den sista metoden som vanligtvist 

förekommer i en kvalitativ studie är observationer. Det innebär att man observera hur 

deltagaren agerar och beter sig under en viss utvald situation (Collis & Hussey. 2014, s. 

133-148). Efter att vi fått mer förståelse över datainsamlingsmetoderna bestämde vi oss 

för att använda oss utav intervjuer. Anledningen till att just denna metod valdes är för att 

den ger en stor och bred insikt av studie ämnet samtidigt som den är inom ramen för vår 

undersöknings omfattning. Då syftet med studien är att undersöka den förändring som 

skett inom marknadsundersökning fann vi att den intervjubaserade 

datainsamlingsmetoden var den mest passande. Förändringen skedde kontinuerligt över 

tid vilket gjorde att vi kunde utesluta metoderna så riktar sig mot en specifik händelse. De 

andra metoderna vi övervägde skulle behöva vara mer omfattande och resurskrävande än 

vad denna studie tillåter eftersom vi vill få in data en från en längre tidsperiod som ligger 

utanför vår studies tidsintervall. Därför upplevde vi att dagboksmetoden inte var ett 

aktuellt alternativ. Vi anser även att intervjuer som datainsamlingsmetod var passande då 

vi i genomförandet av vår  kvalitativ undersökning fokuserar på intervjupersonerna och 

deras kunskaper i enlighet med det interpretivistiska paradigm. Där datan består av 

individens egna perspektiv och tolkningar av forskar ämnet. Den intervjubaserade 

metoden är baserad på svar från människor som arbetar med detta dagligen vilket ökar 

kvaliteten och även förtroendet för studien. Det gav oss även mer frihet och möjligheten 

att anpassa våra intervjufrågor utefter korrespondenterna och deras unika kunskaper inom 

området.  

3.5.2 Uppbyggnad av intervju  

Intervjuer kan vara uppbyggda på olika vis beroende på vad man vill få ut ifrån dem. Från 

intervjuer får man in data om den som blir intervjuade, deras åsikter och erfarenheter 

(Collis & Hussey. 2014, s.133). Kvalitativ intervju är i sin natur mycket flexibel i det 

avseendet att utformningen av själva intervjun går att anpassa till det berörda ämnet och 

vad man vill få ut ifrån undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s.451). Strukturen, dvs 

uppbyggnaden, av intervjun kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. En 

strukturerad intervju innebär att uppbyggnaden av frågor och ordningen av dessa är 

densamma samt att alla intervjuer har genomförts likadant. Detta utförande ger ett resultat 

som har högre reliabilitet och upprepningsbarhet. Denna metodik används därför oftast 

till en mer kvantitativ undersökning. I en ostrukturerad intervju behöver frågorna inte vara 

i följdordning samt att man kan anpassa frågorna efter vem man intervjuar vilket innebär 

att även frågorna kan variera (David & Sutton 2016, s.113-114). Frågorna behöver inte 

vara förberedda sedan innan utan de anpassas efter den som blir intervjuade och vad denna 

har att berätta. Med denna uppbyggnad blir varje intervju unik och resultatet mer 

djupgående. Denna metodik används därför till mer kvalitativa undersökningar En 

intervju behöver inte vara antingen strukturerad eller ostrukturerad utan den kan vara 

någonting mittemellan. Detta kallas för en semi-strukturerad intervju. I en semi-

strukturerad intervju har man vanligtvist förberett en del frågor sedan tidigare men att den 

som sköter intervjun inte är låsta vid dessa och kan komma med fler frågor utigenom 

intervjuns gång. Ordningen av dessa frågor kan variera för varje intervju. Anledningen 

till detta är att försöka få en så lättsam och naturlig konversation som möjligt, samtidigt 

som man får svar på frågor som berör temat av det ämne som undersöks (Collis & Hussey. 

2014. s.133-134). Vi valde att genomföra en semi-strukturerade intervjuer för att besvara 

vårt ursprungliga syfte. Vi hade förberett en intervjuguide baserad på den teori vi läst men 

under datainsamlingens process valde vi att ändra studiens riktning eftersom att vi insåg 

att vår problemformulering inte längre är aktuell. Gemensamt för alla intervjuer var att vi 
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inledde intervjuerna med att ställa en fråga om hur de jobbar med generation X men det 

visade sig att ingen av de tillfrågade jobbar med den termen. Den ursprungliga 

intervjuguiden användes därför inte i den utsträckningen som tidigare var tänkt och vi 

ställde frågor baserade på diskussionen i intervjun och de teman vi ville beröra inom 

marknadsföring. De teman som vi använde oss av berörde bland annat segmentering, 

marknadsstrategier samt marknadskanaler. Inledningsvis ställde vi alltså frågor om 

generation X, segmentering eller målmarknader för att få in korrespondenten på rätt spår 

men utöver det varierade frågorna från intervju till intervju.  

 

Intervjuer kan även skilja sig i hur den är standardiserad vilket syftar på huruvida frågorna 

och  därmed svaren är öppna eller slutna. Slutna frågor är sådana frågor som ger en 

respondenten enbart ett antal alternativ till svar, såsom ja eller nej frågor eller 

flervalsalternativ. Detta gör det lättare att kvantifiera svaren. Öppna frågor är frågor som 

respondenten får svara fritt på, berätta sin historia. Detta ger mer unika svar med detaljer 

och djup, vilket gör det svårare att kvantifiera (David & Sutton. 2016. s.113-114). Stängda 

frågor är därför snabbare att besvara medans de öppna frågorna kräver mer från den som 

blir intervjuad. Till de öppna frågorna krävs mer reflektioner av frågans innebörden och 

därför kan den som intervjuas behöva mer betänketid för att komma fram till ett passande 

svar (Collis & Hussey. 2014. s.133). Studien är kvalitativ och därför valde vi att ställa 

öppna frågor i intervjun vilket gav korrespondenterna möjligheten att kunna ge fylliga 

och utvecklade svar.  

3.6 Urval 

För att genomföra intervjumetoden måste man utifrån populationen göra ett urval om 

vilka som ska vara med i undersökningen. Populationen omfattar alla som inkluderas i 

studien. Då populationen är för stor för studiens omfattning görs ett urval, vilket innebär 

att ett visst antal väljs ut till studien för att representera hela populationen (David & 

Sutton. 2011, s.193). Sannolikhetsurval är ett urval som görs slumpmässigt utifrån hela 

populationen (Bryman & Bell. 2017. s.191-192). Det innebär att alla i populationen har 

samma chans till att bli utvalda till undersökningen (David & Sutton. 2011. s.194). Ett 

icke- sannolikhetsurval innebär att urvalet är utvalt på annan grund än slumpmässig. Att 

använda sig utav icke-sannolikhetsurval innebär att det finns utrymme för urvalsbias. 

Representanterna för urvalet har mer eller mindre valts ut innebär det en risk för att deras 

åsikter inte återspeglar hela populationen (Bryman & Bell. 2017. s.191-192). Att göra ett 

icke-sannolikhetsurval inom en kvalitativ studie, där urvalet består av personer som har 

kunskaper inom forskningsområdet kallas för ett målstyrt urval. Urvalet görs i koppling 

till forskningsområdet för att kunna besvara forskningsfrågorna som kräver en viss 

kännedom inom området (Bryman & Bell. 2017. s.406). Populationen är i detta fall alla 

som arbetar med marknadsföring på marknadsföringsbyråer. Ur denna population gjordes 

ett målstyrt icke-sannolikhetsurval där vi valde ut personer i branschen som har goda 

kunskaper inom forskar ämnet. Urvalet består av 4 företag som vi själva valt ut och 

kontaktat. Det innebär att några i populationen har haft större chans att vara med i 

undersökningen än andra, till skillnad från ett sannolikhetsurval där alla i populationen 

har samma chans. Urvalets storlek är relativt litet i jämförelse till populationen. Skälet att 

vi genomförde denna typ av urval är på grund av omfattningen av studien. Eftersom vi 

inte genomförde så många intervjuer kunde vi lägga ner mer krut på de vi hade. Vi ville 

hellre ha få djupgående intervjuer än många ytliga. Intervjuerna varade mellan 35 minuter 

till 1 timme och utfördes på respektive korrespondents kontor.  Korrespondenterna valdes 
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på grund av deras varierande erfarenheter och yrkesroller. De marknadsföringsbyråer vi 

besökte skiljer sig från varandra vilket innebär att resultatetet blir mer tillförlitligt. 

 

Marknadsföringsbyrå Intervjuperson Deras roll på 

marknadsföringsbyrån 

Tidsspann 

på intervjun 

Mindshare Nike Bergström Marketing Manager 35 minuter 

Volt Rebecka Gustafson Strateg & Planner 40 minuter 

INGO Simon Stefansson Head of Strategy 60 minuter 

Bläck & Co Fredrik Vial 

(huvud korrespondent) 

Projektledare & Planner 35 minuter 

Bläck & Co David Öster 

(Inflikade till och från 

under vår intervju med 

Fredrik Vial) 

Visual designer & UX- 

designer 

- 

Modell 6: Tabell 2. Sammanställning av intervjuer.  

3.7 Hur man genomför intervjun 

Det finns flera tillvägagångssätt till att genomföra en intervju. De vanligaste är att man 

gör en direkt intervju, telefonintervju eller att man genomför intervjun online via 

exempelvis Skype eller FaceTime. Valet av metod beror på vilken slags studie som 

genomförs. Två andra faktorer som kan komma att avgöra till vilken intervjumetod man 

väljer att använda är: tid och pengar. Att hålla intervjuer ansikte mot ansikte kräver oftast 

mer resurser än de andra alternativen som kan ske på distans. Att ha en traditionell intervju 

direkt med respondenten är att föredra i en kvalitativ studie. Det gör det lättare att ställa 

mer komplexa frågor och hålla en naturlig konversation. Att kunna se personen bidrar 

även till en ökad förståelse då man kan läsa av respondentens gester och signaler. Med de 

andra metoderna som sker på distans har man kanske inte samma möjlighet till detta. 

Därför valde vi att genomföra direkta intervjuer. Eftersom detta är en kvalitativ studie ser 

vi att det är fördelaktigt att genomföra intervjun “ansikte mot ansikte”. En fördel med 

intervjuer via telefon eller online är att man kan nå ut till fler än i sin egna geografiska 

omgivning. Det passar även bra om man enbart är ute efter korta och koncisa svar, såsom 

i en kvantitativ studie. Oavsett vilket tillvägagångssätt man väljer att utföra sina intervjuer 

är det att föredra att spela in intervjuerna. På så vis kan man gå tillbaka och lyssna igen 

på vad som sades då det kan vara svårt att anteckna allt under själva intervjun. Då kan 

den som håller i intervjun fokusera på att få fram en bra konversation med 

korrespondenten samt att det ger mer tid till den som intervjuar att komma på eventuella 

följdfrågor. Detta är extra viktigt i en ostrukturerad intervju med öppna frågor då man 
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inte har en färdig intervjuguide. Det är även bra att ha i en kvalitativ intervju då man gärna 

vill kunna analysera korrespondenten. Ifall man har en inspelning av intervjun kan man 

istället anteckna hur den som intervjuas reagerar och beter sig (Collis & Hussey. 2014. 

s.134-135). En annan fördel med att spela in intervjun är det faktum att minnet är 

begränsat och därför underlättar det att kunna gå tillbaka och lyssna om på vad som sades 

under intervjun. Detta gäller inte enbart för den utförda studien, utan inspelningarna kan 

även komma att hjälpa andra forskare i deras undersökningar. Det ses även som en 

säkerhet att ha inspelningen som ett slags bevis på vad som faktiskt sagts i intervjun  

(Bryman & Bell. 2016. s.577). Vi valde att spela in ljudet från våra intervjuer av dessa 

anledningar. Vi ville kunna fokusera på själva intervjun och istället för att lägga ner tid 

på att skriva ner svaren. Under våra intervjuer stötte vi inte på några problem med 

ljudinspelning så som att utrustningen krångla eller att personen i fråga inte vill bli 

inspelad.      
 

Vi har en kvalitativ studie och har därför genomfört 4 intervjuer med 5 korrespondenter 

och valt att ställa öppna frågor. Inför intervjun hade vi förberett frågor men valde att 

frångå intervjuguiden och ställde frågor utifrån vårt berörda tema. Utöver dessa så tillkom 

oförberedda frågor samt följdfrågor som varierade mellan de olika respondenterna. 

Ordningen som vi ställde frågorna varierade för att anpassa oss efter individen och hur 

konversationen gick. Intervjuerna genomfördes i direkt person vilket gjorde det lättare för 

oss att ställa mer komplexa frågor och hålla en naturlig konversation. Dessa intervjuer 

spelades in vilket gav möjligheten att fullt fokusera på själva  intervjun.  

3.8 Databearbetning 

I datainsamlingsmetoden valde vi att genomföra intervjuer med öppna frågor eftersom 

studien är kvalitativ och fokuserar på den enskilda individens erfarenheter och åsikter. 

Datan vi samlat in är därför i sin natur mycket spridd där svaren varierade från vilken 

person vi har intervjuat vilket försvårar databearbetningen. Vi  har haft detta i åtanke när 

vi genomfört vår databearbetning. På grund av våra begränsade resurser valde att 

genomfördes relativt få intervjuer för att underlätta databearbetningen (Collis & Hussey. 

s.155). Intervjuerna spelades in med en ljudinspelare på vår mobiltelefon för att vi som 

höll i intervjun lättare skulle kunna fokusera på respondenten istället för att fokusera på 

att notera allt som sades. Det gjorde det lättare för oss att kunna notera alla små detaljer 

hos respondenten, såsom tonläge och kroppsspråk. I en kvalitativ intervju är det inte bara 

kontentan i korrespondentens svar som är viktiga, utan även hur korrespondenten svarar 

(Bryman & Bell. 2016. s.577). Detta material har transkriberats för att sedan kunna 

sammanställas och analyseras. Att transkribera innebär att vi överfört den muntliga 

intervjun till skrift. Enligt Miles och Huberman (1994) skall man reducera all data genom 

att förenkla den för att sedan sammanställa den. På så vis får man ut ett resultat som är 

mer specificerad och fokuserat till det berörda forskar ämnet (Collis & Hussey. s.157). 

Att transkribera intervjuer är mycket resurskrävande, dels är det en tidskrävande process 

för den som transkriberar samt att själva transkriberingen tar mycket plats i studien 

(Bryman & Bell. 2016, s. 579). Därför anser vi att antalet intervjuer är passade till 

omfattningen av vår uppsats. Att vi själva gjort både intervjuerna och transkriberingen 

försäkrar oss om att den är av god kvalitet. Det är viktigt att den som utför 

transkriberingen delar samma utbildning och erfarenheter som den som utfört intervjun 

för att undvika misstag och feltolkningar när man överför det muntliga till skrift (Bryman 

& Bell. 2016, s. 580).  .  
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3.9 Dataanalys  

3.9.1 Dataanalys strategier för kvalitativ undersökning   

I en kvalitativ dataanalys finns det inga specifika regler som man måste följa men det 

finns en del riktlinjer på hur man kan gå tillväga (Bryman & Bell. 2017. s.537). Det finns 

två generella strategier som kan användas som referensram till en kvalitativ dataanalys, 

analytisk induktion samt grundad teori. Analytisk induktion syftar på att hitta en generell 

förklaring av olika fenomen. För att uppnå detta sker datainsamling tills det inte finns 

något fall som inte går att förklara med ens hypotes. Analytisk induktion innebär att man 

först konstruerar en preliminär problemformulering och hypotes, för att sedan påbörja 

insamlingen av data som berör detta ämne. Ifall datainsamlingen ger ett annat resultat än 

vad som förväntats av forskningen, så kan forskaren korrigera sin problemformulering 

och hypotes för att kunna inkludera alla fall i sin studie (Bryman & Bell. 2017. s.539-

540). Till en början var detta ingen strategi som vi tänkte att vi skulle använda oss av men 

under studiens gång blev det mer och mer tydligt att vi använt oss av analytisk induktion. 

Vår ursprungliga problemformulering och hypotes ändrades efter den data vi fick från 

intervjuerna. Den andra strategin som vi tittat närmre på är grundad teori. Denna strategi 

präglas av ett parallellt arbete mellan datainsamlingen och dataanalysen där man i takt 

med detta utvecklar sin teori allteftersom.  Grundad teori definieras enligt Strauss & 

Corbin (1998) som följande: “teori som härletts från data som samlats in och analyserats 

på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära 

samband mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin.”  (Bryman & Bell. 

2017. s.542). Det finns skiljaktigheter i vad grundad teori faktisk innebär men det finns 

riktlinjer på vad som bör finnas med då man använt sig av denna strategi. Dessa steg bör 

finnas med i grundad teori: teoretiskt urval, kodning, teoretisk mättnad samt kontinuerliga 

jämförelser (Bryman & Bell. 2017. s.542). Vi använde oss av dessa steg i vår studie men 

vi valde att genomföra dataanalysen först efter vi fått in all data från intervjuerna. Då vi 

saknar ett parallellt arbete mellan dataanalysen och datainsamlingen kunde vi utesluta 

grundad teori som passande strategi till dataanalysen. Gemensamt för både analytisk 

induktion samt grundad teori är att de i sin karaktär är iterativa, vilket innebär att det finns 

ett parallellt samspel och en interaktion mellan datainsamlingen och utvecklingen av 

studien. Under datainsamlings-processen anpassas resterande datainsamling efter 

utvecklingen av studien. Dessa strategier kan därmed även ses som en vägledning till 

datainsamlingen (Bryman & Bell. 2017, s.539). Det kan kopplas till en induktiv forskar 

strategi där studien formas allt eftersom. Där den insamlade datan vägleder vilken riktning 

studien tar och blir till grund för vilken teori som tillämpas (Bryman & Bell. 2017. s.538). 

Detta kan vi knyta an till vår genomförda studie där vi fick ändra studien efter vad vi fick 

ut ifrån intervjuerna. Redan efter den första intervjun bestämde vi oss för att byta 

inriktning vilket även påverkade genomförandet av de andra intervjuerna. 

Datainsamlingen vägledde därför vilken riktning vår studie fick och stod till grund för 

vilka teorier som tillämpats. Först efter dessa två delarna var gjorda genomfördes kände 

vi att vi hade tillräckligt med kunskap för att genomföra analysen.    

3.9.2 Kodning & Tematisk analys 

Kodning är en viktig del i dataanalysen. Vid kodning av transkriberingar finns en del 

riktlinjer som man bör ha i åtanke. Det är rekommenderat att påbörja kodningen av 
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datainsamlingen redan under datainsamlings processen eller så tidigt som möjligt. Dels 

för att få en större inblick av det berörda ämnet och kunna utveckla sin teori, men även 

för att underlätta kodnings arbetet. Efter att man sammanställt datan skall den granskas. 

Först bör man granska datan övergripligt, för att sedan gå in på detaljnivå och analysera. 

I analysen skall man även se på ens data med ett kritiskt öga för att förhindra eventuella 

feltolkningar. Här ser man över eventuella samband mellan koderna och ur vilket 

sammanhang de härstammar från, då data kan och bör kodas på flera vis. Vidare ska datan 

kunna kopplas till den berörda teorin. Antagande ska utvecklas för att kunna få stöd i både 

teorin och den sammanställda datan. Här är det viktigt att kunna skilja på kodningen och 

analysen då man i analysen distanserar sig, till viss del, från kodningen (Bryman & Bell. 

2017. s.552). Kodning är mer vanligt till en kvantitativ undersökning då det finns en del 

problematik när man kodar en kvalitativ undersökning. Genom att bryta ner en intervju 

till koder så finns en stor risk att kontexten av samtalet försvinner. (Bryman & Bell. 2017. 

s.554). Eftersom vi genomförde en kvalitativ undersökning uppstod det problematik i vår 

kodning. Vi genomförde intervjuer med öppna frågor vilket gjorde att den data vi fick 

fram varierade och det var svårt att uttyda specifika koder. Frågorna vi ställde i 

intervjuerna grundade sig i utvalda teman och därför valde vi även att sortera datan efter 

teman. Tematisk analys innebär att man i dataanalysen letar efter särskilda teman i 

datainsamlingen. Det finns många likheter mellan kodning och tematisk analys då man i 

grund och botten letar efter återkommande variabler. Skillnaden är att teman kan ses som 

något mer komplext än en kod, men som byggts upp av koder (Bryman & Bell. 2017. 

s.556). Ryan & Bernard (2003) beskriver vissa tillvägagångssätt för att hitta dessa teman. 

Ett av dessa tillvägagångssätten är att man ska leta efter upprepningar och återkommande 

variabler. Vidare ska man se över likheter och skillnader i hur korrespondenten diskuterar 

temat. En annan riktlinje är att man ska se över de metaforer och analogier som 

korrespondenten använder (Bryman & Bell. 2017, s 557). Tematisk analys mest 

förekommande vid en kvalitativ undersökning eftersom denna metod är att det inte är ett 

identifierbart tillvägagångssätt (Bryman & Bell. 2017 s.556).  

3.10 Kvalitetskriterier  

Enligt Mason (2016) kan validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ses som ett mått på 

kvaliteten i forskningen (Bryman & Bell. 2017. s.379). Å andra sidan förs en diskussion 

inom kvalitativ forskning, om huruvida begreppen validitet och reliabilitet är relevanta 

för den typen av undersökningar. I och med att man inte intresserar sig för mätningar 

inom kvalitativ forskning så behöver inte dessa begrepp vara av någon väsentlig betydelse 

(Bryman & Bell. 2017. s.378).  Det finns dock forskare som säger att kvalitativa studier 

inte ska bedömas utifrån samma kriterier som kvantitativ forskning utan behöver helt 

egna. För att bedöma kvaliteten av en kvalitativ forskning så menar Lincoln & Guba 

(1985) och Guba & Lincoln (1994) är det viktigt att hitta alternativa termer och metoder 

för att ersätta det validitet och reliabilitet står för.  Trovärdighet och äkthet är de två 

grundläggande kriterierna som togs fram för bedömning av kvalitativa undersökningar 

(Bryman & Bell. 2017. s.380). Vi har valt att titta på våra kvalitetskriterier utifrån 

trovärdighet och äkthet eftersom att vi anser att det är bäst lämpat för kvalitativa studier.  

3.10.1 Trovärdighet  

För att mäta trovärdigheten av en studie tittar man på 4 delkriterier som alla kan jämföras 

med kriterierna inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell. 2017. s.380). 
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Tillförlitlighet     

Motsvarar: Intern Validitet  

Det här kriteriet rör uppfattningen av den sociala miljön vilken kan ha många olika 

verkligheter. För att skapa tillförlitlighet i sin forskning ska man följa de regler samt de 

till att resultaten av studien presenteras för de personer som deltagit i studien för att se till 

att det stämmer överens och har uppfattats i enlighet med deras verklighet (Bryman & 

Bell. 2017. s.381). 

 

För att vår studie ska kännas tillförlitlig har vi låtit samtliga som vi intervjuat läsa och 

bekräfta det vi har tagit med från deras intervjuer i vår uppsats. Vi var medvetna om att 

saker kan missuppfattas eller misstolkas och vi ansåg att det var viktigt att den 

informationen vi tog med stämde bra överens med deras verklighet och uppfattning 

samtidigt som vi vill försäkra oss om att ingen viktig information försvinner eller missas. 

Våra intervjupersoner har även valt att bli nämnda med namn och företag vilket även ökar 

tillförlitligheten eftersom att man vet vem som har bidragit med informationen samt att 

det är relevanta personer till studien.  

Överförbarhet       

Motsvarar: Extern Validitet  

Precis som i extern validitet mäter det här kriteriet huruvida resultatet kan appliceras på 

en annan situation än den i undersökningen. För en kvalitativ studie bör man enligt Geertz 

(1973) ge “thick descriptions”, alltså ge fylliga och täta svar och beskrivningar för att man 

ska ha bred kunskap som det sedan kan använda för att avgöra till vilken grad resultatet 

är överförbart (Bryman & Bell. 2017. s.382).  

 

Ett mått på överförbarhet är svårt att mäta i och med att marknadsföringen snabbt 

förändras av utvecklingar på marknaden, nya trender och ny forskning. Marknadsföring 

kan även vara väldigt subjektivt och svaren på våra intervjufrågor kan skilja sig från 

person till person även fast det är personer som verkar inom samma bransch och inom 

samma marknad geografiskt sätt. För att skapa en stark överförbarhet har vi valt att göra 

precis som Geertz (1973) och gjort utförande beskrivningar och varit väldigt noggranna 

när vi har transkriberat våra intervjuer.  

Pålitlighet       

Motsvarar: Reliabilitet  

För det här del kriteriet bör man vara granskande i sitt sätt att se på hela studien. 

Pålitligheten avgörs av hur tydlig och komplett redogörelsen för alla faser i 

undersökningen är. Dessa faser innefattar t.ex. val av olika forskningsmetoder, 

tillvägagångssätt för datainsamling och bestämmanden kring analysdelen. Bedömning av 

hur välgrundade de teoretiska slutsatserna är bör även vara en del i den här bedömningen 

(Bryman & Bell. 2017. s.382). 

 

För att skapa pålitlighet i vår studie har vi valt att i metoddelen redogöra för alla olika 

tillvägagångssätt för att sedan förklarar varför vi valde det vi valde. Detta för att visa att 

vi har tagit samtliga tillvägagångssätt i beaktning innan vi gjorde ett val för vilket sätt 

som passar bäst in i vår studie. I teoridelen har vi varit noggranna med källkritik och 

redogör hur vi har valt de källorna vi har valt. I datainsamlingen valde vi erfarna personer 

inom marknadsföringsbranschen med hög insikt inom vårt forskningsområde för att 

informationen skulle bli så pålitlig som möjligt.  
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Konfirmering     

Motsvarar: Objektivitet  

När man genomför en samhällsvetenskaplig studie är det inte möjligt att göra den helt 

objektiv men för att nå upp till kriteriet för konfirmering är det avgörande att man har 

handlat i god tro. Det innebär att forskningens riktning och resultat inte får har influerats 

av forskarens personliga värderingar eller teoretiska inriktning. (Bryman & Bell. 2017. 

s.383).Vi har genomfört en ontologisk ansats och anser inte att konfirmering är relevant i 

vår uppsats. Vår studie är subjektiv och är därför influerad av våra intervjupersoners 

verklighetsuppfattning. 

3.10.2 Äkthet  

Äktheten representerar ytterligare ett antal delkriterier som handlar om att delge en rättvis 

bild och olika typer av autenticitet. Att skapa en rättvis bild handlar om att de människor, 

som är med i studiens åsikter presenteras på ett korrekt vis utifrån deras subjektiva 

verklighetsuppfattning. Autenticiteten beskriver till vilken grad de medverkande 

personerna i studien drog nytta av att medverka. Alltså, kunde resultaten från studien 

hjälpa deras sociala situation genom att till exempel: bättre förstå den, påverka den eller 

förstå hu andra människor i samma miljö upplever den. Man pratar då om ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet (Bryman & Bell. 2017. s.383).  

 

För att ge äkthet till vår studie så har vi under våra intervjuer ställt öppna frågor där 

respondenten själv har kunnat ta ställning till och tolka vår frågeställning. Vi förde 

djupintervjuer där samtalet styrdes efter vad respondenten berättade och frågorna 

anpassades där efter. För att försäkra oss om att vår uppfattning av intervjuerna stämmer, 

samt att vi inte har missförstått eller missat några väsentliga delar så har vi låtit de 

intervjuade ta del av våra transkriberingar och bekräfta vår uppfattning av deras 

verklighet. Vi skulle säga att vi genom diskussioner under intervjuerna gav 

respondenterna en bättre förståelse för varför deras sätt att se på segmenteringen ser ut 

som den gör och hur och varför den har förändrats.  

3.11 Material 

Utigenom vår studie har vi använt material relevant till vår studie. Materialet består av 

litteratur, hemsidor samt vetenskapliga artiklar som berör forskningsämnet och 

uppsatsmetodik. Detta för att få en djupare förståelse inom företagsekonomi och 

marknadsföring. Teorier och metodik har stöd från såväl litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Det ligger till grund i vår studie och stödjer vår argumentation. Litteraturen är 

främst hämtad från Umeå Universitetsbibliotek. Vetenskapliga artiklar är funna genom 

Google Scholar och Umeå Universitets databas. Till teoridelen använde vi oss rikligt utav 

kurslitteratur inom marknadsföring för att få en generell överblick över ämnet. Den boken 

vi använde oss mest av är: Marknadsföring: teori, strategi och praktik (2017) av Kotler 

et al. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp har stöd i litteratur och 

vetenskapliga artiklar som berör marknadsföring. Dessa är sekundära källor och skapades 

inte för vår studies syfte. Den empiriska datan är primärkällor som vi själva samlat in 

genom intervjuer till syfte för vår studie. För metoddelen har vi främst använt oss av 

litteraturen: Rapporter och Uppsatser (2016) av Backman J., Samhällsvetenskaplig 

Metod (2016) av David M., och Företagsekonomiska Forskningsmetoder (2017) av 

Bryman A.  
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4. Empirisk Data 
För att framställa en stark grund för vår forskning har vi intervjuat 4 

marknadsföringsbyråer i Stockholm. Det här kapitlet innehåller transkriberingar från 

våra intervjuer med marknadsförings byråerna: Mindshare, Volt, INGO och Bläck & 

Company.  

4.1 Mindshare  

För vår intervju med mediebyrån Mindshare i Stockholm träffade vi Nike Bergström som 

har jobbat för dem i 10 år. Hon arbetar som Marketing Manager och har 11 års erfarenhet 

inom marknadsföring som bransch. På Mindshare jobbar hon med digital 

marknadsföring, sociala marknadsföring, display och youtube.  Mindshare är ett globalt 

företag med 116 kontor världen över. De jobbar med Adaptive Marketing och har gjort 

cases för flera stora företag på den svenska marknaden såsom Volvo, GB Glass, Lego och 

Netflix.  

 

Vi börjar intervjun med att prata om begreppen “generation X” och hur det kan definieras. 

Bergström menar dock att det är svårt att definiera eftersom att de inte riktigt pratar i de 

termerna. Hon har inte hört “generation X” på flera år men förklarar ändå att när det har 

pratats om segment som generationer så har det varit mer snack om generation Y. 

Däremot är det inget det använder idag och beroende på vad kunden har för briefs och 

målsättning så hittar de andra triggers för att uppnå målen. Beroende på storleken på 

kontot i fråga så kan ett kundsegment istället vara baserat på till exempel ett specifikt 

geografiskt område eller intresse. För några år sedan pratade man mer om målgrupper i 

termer om ålder, kön och vart de bor, men nu ser man att de termerna inte fungerar som 

triggers när man skapar marknadsföring. Hon förklarar att bara för att vi som sitter här i 

det här rummet är ungefär lika gamla och bor i samma stad så betyder inte det att vi går 

igång på samma triggers. Utan en 20+ åring kan ha mer gemensamt med en 85 åring än 

vad vi i rummet har med varandra. I dag är marknadsföringen mycket mer baserad på 

psykologi och intresse. Hon förklarar att det är svårt att svara på exakt när förändringen 

skedde men säger att den började ske för cirka 4-5 år sen. Det var då man började arbeta 

mer programmatiskt, man började kunna boka olika “sajter” för sig och styra 

marknadsföring till att man kunde fokusera på ett intresse eller ett beteende.  

 

När Mindshare får in en ny kund förklara Bergström hur processen ser ut. Hon förklarar 

att kunden kommer med en brief innehållande deras tanke och målsättning. Nästa steg för 

dem är sedan att göra ett bakgrundsarbete med undersökningar för att fastställa 

målgruppen för det som ska marknadsföras. Det är en process som kan ta flera månader 

för deras stora kunder. Utifrån målgruppen bygger de sedan en marknadsföringsstrategi 

för den givna produkten/tjänsten/kampanjen. Sedan väljer de vilka 

marknadsföringskanaler de ska använda för att bäst nå ut till målgruppen utifrån den 

kreativa ideén de har kommit fram till. Strategin presenteras sedan tillsammans med ett 

upplägg, rekommendationer, budget och vilka kanaler som ska användas för att ge så stor 

impact som möjligt och bäst uppnå kundens mål.  

 

Vid fastställning av budget förklarade Bergström att den fastställs utifrån vilken räckvidd 

kunden vill ha på marknadsföringen. Olika marknadsföringskanaler ger olika effekt och 

vilka man använder sig av skiljer från kund till kund beroende på produkt och målsättning 

och man pratar då om “hur mycket per investerad krona, kunden får tillbaka i olika 
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mediekanaler”. Utifrån olika mätningar förklarar hon att man kan se att tv fortfarande 

konverterar väldigt bra men samtidigt till ett högt pris, dock blir kostnaden låg per person 

som man når ut till. Utomhusannonsering är också en bra annonserings plattform men att 

många kanske vänder sig till digitala kanaler för att spridningen är lättare att mäta. Hon 

menar att det är lätt att snöa sig blind på detta. Bergström förklarar att man får inte får 

glömma attribuering och att hela kundresan från det att man möter varumärket är viktig. 

Det kanske är utomhus, tv, facebook och sedan utomhus igen → först i efterhand 

konverterar du. Vissa produkter tar längre tid än andra, till exempel bilar som inte är en 

typ av produkt du handlar ofta eller gör ett spontanköp på. 

 

Bergström förklarar att man jobbar med marknadsföring på ett kort- och långsiktigt plan. 

Den kortsiktiga marknadsföringen fokuserar på snabba budskap i form av till exempel 

erbjudanden medan den långsiktiga syftar mer till att skapa en emotionell koppling för 

kunden. Man ska inte bara maxa erbjudanden utan även tänka: vart står ditt varumärke, 

vad vill ni förmedla, för att på långsiktigt nå ett medvetande hos kunden och skapa ett 

starkt brand. Bergström delar även med sig av en personlig tanke: Företag bör våga vara 

mer fokuserade på branding. Genom att göra coola grejer som sticker ut och som folk 

kommer ihåg, skapar man en känsla som stannar kvar hon konsumenten. Dock kräver det 

en annan budget investering som alla inte har råd men ändå våga vara strategisk.  

 

Bergström avslutar med att prata om hur samhällsförändringar den senaste åren har 

påverkat sättet att styra marknadsföringen. Man vill inte längre begränsa segmentering 

till ålder och kön. Bara för att man jobbar med ett konto som säljer sminkprodukter så 

vinklas inte reklamen mot kvinnor utan att det även finns många män som vill använda 

den typen av produkter idag. På samma sätt finns inga gränser mellan åldrar utan baseras 

istället på specifika intressen som kan delas av både olika kön och åldersgrupper.  

4.2 Volt 

Volt är en självständig och kreativ marknadsföringsbyrå i Stockholm med ytterligare ett 

kontor i Hamburg, Tyskland. De står för flera kända reklamer och har många stora klienter 

såsom till exempel Lidl, OLW och Sibylla. Under vår intervju med Volt pratade vi med 

en av deras Strateger / Planners som heter Rebecka Gustafson. Hon har jobbat inom 

marknadsföring i 5 år och är nystartad på Volt sen 1,5 månad tillbaka. Innan hon började 

på Volt har hon flera år bakom sig som Planner både på McCann Stockholm och 

Scandinavian Design Group. I sin roll som strateg/planner agerar hon som en brygga 

mellan olika delar och samtidigt se till att kommunikationen får effekt. Detta gör hon 

genom att att kolla på vad målgruppen tycker är viktigt - vad som driver dem, vad som 

intresserar dem och vad de tycker och tänker. Hon jobbar även med att hitta styrkor inom 

varumärket, identifiera marknaden, hålla koll på trender och hitta konkurrenter. Utifrån 

den informationen hittar hon sedan en strategi med en gemensam relevans för både 

målgrupp och varumärke som ger effekt.  

 

Vi börjar med att prata om hur Volt jobbar med målgrupper i sin marknadsföringsstrategi. 

Gustafson förklarar att de flesta uppdragen börjar med att de får en brief från kunden som 

har specificerat vilka det är de vill nå ut till och det är ofta en beskrivning av personer i 

en viss ålder med en viss livsstil, ett visst beteende, på en specifik plats. Hon förklarar att 

den typen av beskrivning av en målgrupp ofta behöver ifrågasättas och utvecklas för att 

man måste försöka definiera tydligare vilka det är man vill nå ut till.  “Är man för alla är 

man för ingen” tillägger hon och förklarar att det är ett klyschigt ordspråk men att de 
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istället försöka hitta drivkrafterna hos målgruppen. För några år sen genomförde 

Gustafson den svenska delen av en av de största globala studierna om åldrande som har 

gjorts. Hon förklarar att de bland annat kom fram till att det kunde finnas mer likheter i 

drivkrafter mellan “millenials” och pensionärer än några andra åldersspann för att de hade 

liknande känslor av att vara fria och ha valfriheten att göra vad de vill. Man såg då att 

ålder inte spelar så jättestor roll längre utan man försöker hitta en gemensam drivkraft. 

Gustafson förklarade att när de jobbar med målgrupper försöker de att inte fokusera så 

mycket på ålder utan att hitta den gemensamma nämnaren mellan alla som förenar de 

olika åldersspannen. Gustafson förklarar dock att man om man går tillbaka några år i 

tiden, har man pratat väldigt mycket i termer som “generation Y”, “millennials” osv. för 

att definiera hur de är och vad som kännetecknar dem.  

 
Gustafson berättar att när de jobbar med ålders segmentering gentemot de företagen de 

arbetar med idag så är det ändå många som rör sig i de åldersspannen som rör generation 

X. Det handlar ofta om varumärken som vill vända sig mot familjer förklarar hon. Det 

finns fall där man kanske vill föryngra varumärket och då tittar man istället på att vända 

sig mot yngre generationer såsom millenials och generation Z. “Vad driver människor i 

framtiden, hur kan vi liksom få yngre att hoppa på tåget för det här varumärket och känna 

att det får en ny edge” förklarar Gustafson men tillägger även att det generellt sätt är 

många kunder som har generation X som målgrupp.    

 

När det kommer till marknadsföringskanaler så menar Gustafson att det inte skiljer sig så 

mycket mellan olika generationer. Många tänker kanske automatiskt att det är de yngre 

generationerna som Y och Z som bäst svarar till marknadsföring genom influencers men 

faktum är att det kan få bättre utslag hos generation X. Det finns mindre antal influencers 

som riktar sig till de åldrarna och det har visat sig att många i den generationen har en 

starkare relation till de personligheterna som de följer på sociala medier. Därför kan 

marknadsföring genom influencers få ett bättre utslag hos äldre generationer än hos de 

yngre. Gustafson tar även upp att generation X inte har samma “kritiska öga” som de 

yngre och att de därför är mer mottagliga till den informationen de ser på sociala medier. 

Anledningen till det menar hon är att de olika generationerna inte har tagit del av samma 

utbildning och att de yngre åldrarna lär sig hur man är källkritisk i skolan nuförtiden. 

Gustafson säger att “de kanalerna som man kanske instinktivt tänker för dem yngre 

kanske fungerar bättre för dem som är lite äldre för att de har väldigt starka relationer 

till sina målgrupper, när man pratar om influencers”. Hon fortsätter att förklara att när 

man pratar om TV så tänker man ofta att det skulle vara riktat till generation X men det 

inte är någon större skillnad mellan generationer utan det är en kanal man använder sig 

av om man har en stor budget eller efter vilken typ av ambition man har med 

marknadsföringen.  

 

Gustafson förklarar att Volt är en traditionell reklambyrå och det lägger stort fokus på 

film, TV reklam, digital film, print (utomhus reklam), digitala och sociala medier. Hon 

menar på att det är fördelaktigt om en byrå kan göra alla delar för att kunna skapa ett helt 

koncept. Just nu finns det ett “buzzword” i branschen: man pratar mer och mer om 

Kahnemans forskning kring emotionell och rationell kommunikation. Han menar på att 

det finns två olika system, system 1 och 2 och att det aktiveras av olika saker. Gustafson 

säger att “man vill inte aktivera det rationella systemet, man vill först fånga känslorna 

för att få fram önskan om att man vill vet mer”. Hon menar att man först efter att man 

skapat en emotionell koppling till produkten i fråga, kan komma med rationella argument 

för att stötta intrycket. Hon fortsätter med att förklara att, drivkrafter även är ett stort 
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“buzzword” eftersom man vill veta vad som skapar den där emotionella känslan: vad 

driver människor, vad väcker känslor?  

 

Vi fortsätter intervjun med att prata om vilka drivkrafter som finns hos olika generationer 

och vi kommer tillbaka in på den studie som Gustafson var med och skrev för ett antal år 

sedan. Hon förklarar att många i de äldre åldrarna, med start från generation X ofta 

upplevde att de inte fanns någon reklam som speglade hur de själva kände sig. En vanlig 

åsikt var att man inte ville bli definierad av sin åldersgrupp och att många även kunde ta 

illa vid upp av reklam som tydligt visar sig vara riktad mot den specifika generationen 

och målar upp en bild som man inte vill bli identifierad med. Det blir lätt ganska flummigt 

och mycket generaliserande och det vill man ju gärna undvika för att det inte ska slå fel 

hos publiken. Istället pratar man mycket om aspiration och att man försöker sikta lite över 

den målgruppen man försöker nå ut till. Om man till exempel vill nå ut till en målgrupp 

som försöker få livspusslet att gå ihop kanske man istället visar en person som är på något 

härligt ställe och surfar för att spegla det folk drömmer om - det som speglar deras 

aspirationer. Man försöker hitta en nischad målgrupp men skapa marknadsföring som 

ändå når ut till en bredare målgrupp, förklarar Gustafson.  

 

Vi ställer frågan om hon minns några specifika case där de har jobbat just mot en 

målgrupp som motsvarar generation X och Gustafson menar på att: i princip alla 

matkunder de har, riktar sig mot den åldersgruppen. Hon förklarar att man dock försöker 

hitta en gemensam faktor som samlar ett gemensamt intresse för alla generationer och nå 

ut till en större målgrupp. Hon förklarar att det börjar bli allt mer vanligt att umgås över 

generationsgränser inte bara utomlands, utan även i Sverige. Man försöker därför skapa 

marknadsföring som väcker intresse hos alla.  

 

När Gustafson får frågan om hon kan se någon skillnad på hur man resonerar kring 

segmentering de senaste åren, svarar hon att hon kan se en stor förändring jämfört med 

när hon började jobba inom marknadsföring för 5 år sedan. Hon menar på att när hon 

började, låg fokus på ålder och man pratade mycket om millennials och generation Y men 

att det nu har skiftat och att man istället pratar om variabler som intresse och drivkrafter. 

Personligen säger hon att hon inte har hört lika mycket om just begreppet generation X 

som de andra generationerna men att det åldersspannet ändå ofta ligger i fokus.  

 

4.3 Bläck & Co 

Bläck & Co grundades 1992 och är en marknadsföringsbyrå som verkar inom reklam, 

design och marknadskommunikation med kontor i Växjö och i Stockholm. Vår intervju 

är med Fredrik Vial på Stockholmskontoret. Han har rollen projektledare och strateg där 

han främst jobbar med kommunikationsstrategi, varumärkesbyggande, visuell identitet 

samt projektledning. Vial berättar att han arbetat med marknadsföring sedan mitten av 

90- talet och har haft en egen marknadsföringsbyrå innan han började jobba hos Bläck för 

ca 7 till 8 år sedan. Vial är vår huvud korrespondent men hans kollega David Öster är 

också med i intervjun. Öster jobbar också på Bläck & Co som visual designer samt UX-

designer.  

  

Vi inleder intervjun med att fråga hur han definierar ”generation X”  varpå Vial svarar att 

”generation X” är personer i hans egna ålder, alltså födda mellan 1960 och 1975. Han 

erkänner att han faktiskt läst på om det innan intervjun för att han inte visste innan. 
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Anledningen till det är att de inte jobbar med marknadsföring utifrån generationer på det 

sättet på Bläck. 

  

Fortsättningsvis frågar vi hur deras marknadsstrategi ser ut. Vial förklarar att 

utformningen på marknadsstrategin beror helt på vilken kund de har och vad kunden vill 

kommunicera. Han tar deras kund Impecta som exempel. Impecta är ett företag som säljer 

frö och är främst inriktade på folk som är trädgårdsintresserade. Vial förklarar att det inte 

är en generationsfråga utan att deras kunder är både män och kvinnor, unga som gamla. 

Impectas målgrupp byggs inte på någon specifik generation, utan intresse. Fokusen ligger 

på att göra dem intresserade av Impectas produkter, inte utifrån ett generationsperspektiv 

utan mer vad de är intresserade av och vad de går igång på. Han förklarar sedan att alla 

företag har olika målgrupper och att det inte behöver vara inriktade på någon specifik 

ålder. Ett annat exempel som Vial tar upp är Volvo Lastbilars reklam med skådespelaren 

Jean Claude Van Damme som fick stort genomslag. Han menar att valet av skådespelare 

kan vara en flört med ”generation x” eftersom många från den generationen har sett 

honom i flera actionfilmer men att alla generationer uppskattar reklamen även fast de inte 

har någon koppling till skådespelaren. 

  

Intervjun fortsätter med frågor rörande marknadsföringskanaler och vilka som de 

använder sig mest utav. Vial berättar att det blir de på Bläck & Co börjat producera mer 

digitalt och mycket mer film än tidigare. Filmerna delas på kundens webbplats men även 

i social medier. Han berättar även att det är just genom digital marknadsföring som de 

flesta av deras kunder har valt att rikta sin kommunikation. De digitala kanalerna ses som 

mycket effektiva då det går snabbt att förmedla budskap via de kanalerna. Vial säger 

sedan att valet av kommunikationskanaler självklart varierar beroende på kunden. Ibland 

kan kunden redan bestämt vilka kanaler de vill använda sig utav och ibland är det en 

process där man gemensamt med kunden kommer fram till vilka kanaler som ska 

användas. Har kunden redan bestämt sig och det inte är en diskussionsfråga så producerar 

de det innehållet som kunden vill ha. Vial berättar att de har en mer långsiktig 

marknadsföringsplan med vissa av deras kunder där de tillsammans har möten för att 

planera marknadsföringen på årsbasis. Detta är något som Vial anser blir mer vanligt: att 

man har ett löpande samarbete med kunderna på en månadsbasis som baserar sig på en 

årsplan och där man gör avstämningar allteftersom. Vial tar kunden Impecta som exempel 

igen då det är en av de kunderna som de har ett långtgående samarbete med. När Impecta 

kom till Bläck & Co så var de väldigt små och ville växa. Bläck & Co hjälpte dem att 

lansera en webbutik och nu är de ledande på försäljning av fröer på nätet. Vial förklarar 

att eftersom de haft ett långtgående samarbete så har de kunnat utveckla en långsiktig 

plan för att stärka varumärket och bygga varumärkeslojalitet. Han förklarar att Impecta 

som företag samtidigt måste se till att sälja hela tiden men att produkten är tacksam 

eftersom det finns olika odlingsperioder. Under odlingsperioderna ser man till att 

marknadsföra extra mycket och Vial förklarar vikten av att göra detta och samtidigt 

behålla varumärkets kärna. En lång linje ligger i grunden och sen producerar man “sälja 

tentakler” hela tiden och på det sättet arbetar de med ganska många av sina kunder. 

  

Nästa fråga vi ställer handlar om deras användning av moderna och traditionella 

marknadsföringskanaler. Vial svarar att de inte jobbar med rena reklamfilmer som går på 

nationell TV, utom möjligtvis lokal TV reklam. Däremot berättar han att de gör mycket 

film och att kunderna använder dessa på mässor, sajter och / eller för att visa sina kunder. 

Anledningen till att de inte jobbar så mycket med TV är att deras kunder inte har intresset 

av det menar Vial. Han säger att det krävs ett visst typ av budskap för den typen av reklam 
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och att det oftast gäller större kunder eftersom tv är väldigt dyrt. Vials kollega David 

Öster kommer in på kontoret och talar vidare om att fler och fler kunder väljer bort de 

traditionella mediekanalerna och att anledningen till detta kan vara att det inte är så många 

i kundsegmentet som ser på tv. Öster menar att det är ointressant att investera i det då och 

att det kan vara bättre att spendera mindre pengar och ändå nå ut till fler personer genom 

att marknadsföra sig på sociala medier. Han poängterar att prisfrågan ofta är en viktig 

faktor. 

  

Vidare frågar vi ifall någon av deras kunder har någon slags ålders fokus i sin 

kommunikation. Öster förklarar att deras kund Gavin Green som är ett golf klädmärke, 

riktar sig mot mer vuxna kunder. Vial berättar att Gavin Green riktar sig mot 

golfentusiaster och de har ofta mycket fokus på teknik. De riktar sig mot en vuxen grupp 

som har pengar att köpa det de vill ha. I deras kommunikation med Gavin Green så 

använder de sig mycket av film som visas på kundens hemsida, i butik, på mässor och 

sociala medier. De har även producerat ett digitalt magasin där de skriver om golf 

generellt men även om deras plagg och om spelare som är sponsrade av klädmärket. 

Fokuset för kommunikationen är att bygga ett varumärket där kvalité är grundpelaren - 

ska man spela golf så ska man ha Gavin Green på sig. Vi fortsätter med att frågar ifall de 

använder sig av influencers med just denna kund. Vial svarar att det gör de och syftar på 

att de har golfspelare som ambassadörer för klädmärket. Det är viktigt för klädmärket att 

deras kläder används i rätt miljö och därför är det inte passande att ha andra influencers 

som inte spelar golf förklarar Vial. 

  

Nästa fråga vi ställer handlar om huruvida de ser någon skillnad på storleken på 

exponering beroende på vilka kanaler de använder sig av och ifall de på något vis mäter 

detta. Vial svarar att de mäter ibland men att det främst är deras kunder som gör 

mätningarna. För deras kund Impecta till exempel kan man se hur deras Facebook inlägg 

delas och sprids. Från andra aktiveringar får de främst feedback från kunden om hur bra 

det har gått och då gör vi ingen egen mätning säger vial. 

  

Vi fortsätter med att fråga hur kundernas förfrågningar brukar se ut och vilka de brukar 

vilja nå ut till med sin marknadsföring. Vial berättar att det inte är vanligt att de kommer 

förfrågningar om åldersgrupper utan att det var mer vanligt förr. Han säger att de 

nuförtiden jobbar mer med intressen och att ålder inte är så viktigt då man kan ha samma 

intressen oberoende vilken ålder man är i. Vial berättar att både han och hans kollega 

Öster har ett intresse för lego vilket de båda haft sedan de var barn. Idag är det accepterat 

att bryta gamla åldersnormer och bygga lego oavsett vilken ålder man är i. Vial och Öster 

fortsätter med att berätta att intresse och kulturella referenser kan många gånger generera 

något emotionellt hos flera generationer. Öster tar Star Wars som ett exempel: där det 

finns en stor bredd av olika generationer som upplever en koppling till filmerna. Vial tar 

upp exemplet om reklamfilmen med Jean Claude Van Damme igen och menar att man 

även kan ha en ålderskategori som man refererar till i en reklam. Där man kan flörta med 

den generationen som vet vem skådespelaren är. Vial berättar att de även jobbar med 

Volvo Grävmaskiner och att de då jobbar med just lego på ett gränsöverskridande sätt 

som når ut till flera målgrupper. Vial berättar även om deras kund Yasuragi som är ett spa 

som han menar inte heller har någon specifik åldersgrupp som de försöker nå ut till, utan 

iställe till alla  som har det intresset. Det kan vara ung som gammal, man som kvinna, 

företag som privatperson. Vial berättar att reklamen är utformad på ett sådant vis att den 

inte är inriktad på någon speciell målgrupp, utan att fokusen ligger på upplevelsen. 

Reklamen syftar på att skapa något emotionellt, någon slags känsla.  
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4.4 INGO 

INGO är en reklambyrå i Stockholm som bildades 2011 genom en sammanslagning av 

byråerna Greys och Ogilvy. De jobbar med både stora och små kunder, varav många 

kända varumärken såsom Burger King, 3, BMW och Löfbergs. INGO jobbar med att 

skapa kreativ och nytänkande kommunikationslösningar som ger effekt på både lång- och 

kort sikt. 

  

Vår intervju är med Simon Stefansson på INGO. Stefansson har arbetat inom 

marknadsföring sedan 2006 och började arbeta på INGO i november 2017. Hans roll på 

INGO är “Head of Strategy” vilket innebär han är övergripande ansvarig för INGOs 

strategiska erbjudande mot deras kunder samt hur alla planners på byrån bör jobba och 

varför. Stefansson och alla andra planners på byrån arbetar främst med de kvantitativa 

och kvalitativa analyser som INGO gör för sina kunder för att förstå vad kunden bör prata 

om och varför för att i slutändan växa sin affär. 

  

Vi inleder intervjun med att fråga hur han skulle definierar ”generation x”. Stefansson 

svarar att de vanligtvis inte arbetar utifrån generationer på det viset men att de kan prata 

om olika åldersspann. Han fortsätter med att berätta att de försöker skapa sånt som tilltalar 

alla eller så många som möjligt och tar deras kund BMW som ett exempel. Han berättar 

att alla kanske inte har råd med en ny bil eller en BMW och därför kollar de på statistik 

som visar vilka åldersspann som är störst, procentuellt, nybilsköpare. Statistiken för just 

nybilsköp visar att yngre köper mindre nya bilar än de äldre. Utifrån denna statistik 

prioriterar man därför exempelvis media och budskap som äldre tilltalas av. 

Stefansson menar att de på det viset ibland prioriterar åldrar men att det oftast är i 

kombination med andra variabler såsom inkomst eller utbildningsnivåer. Men generellt 

sätt vill de att alla ska köpa bilarna, förklarar han. Samma princip gäller för de flesta 

varumärken de arbetar med. De är så pass stora att de måste tilltala alla för att kunna växa. 

 

För att nå ut till så många som möjligt tittar man på vilka medier som de olika kunderna 

använder och vilken typ av budskap dessa kunder går igång på. Då menar han att man 

kan vara unik i och med sin ålder men att det oftast finns ett budskap och utförande som 

är attraherande för flera åldrar. Det är viktigt att hitta en gemensam nämnare för om man 

producerar flera kommunikationsenheter blir det dyrare för kunden. Stefansson menar att 

deras utgångspunkt på INGO är att producera något kreativt och kostnadseffektivt som 

många går igång på för att alla ska vilja köpa det varumärket säljer. Stefansson hänvisar 

till boken ”How brands grow” av Byron Sharp som tittar på forskning rörande 

kommunikation och varumärkesbyggande från flera olika länder. Då har man sett vad 

som historiskt varit mest effektivt och där man belyste vikten av att ha en attraktionskraft 

till många och en bred penetration. Enligt boken är det oftast mer effektivt än att sikta in 

sig på exempelvis ett specifikt åldersspann. 

  

Vi fortsätter intervjun med att ställa frågan om vilka typer av marknadskanaler som de 

använder sig mest utav. Stefansson menar på att det är en myt att folk inte tittar på 

traditionell media längre. Han hänvisar till en annan källa, IPA (The Institute of 

Practitioners in Advertising) där författarna Les Binet och Peter Fields i rapporterna ”The 

long and short of it” och ”Media in focus” fördjupat sig i olika mediers effekt. Dessa 

rapporter berör utgångspunkten om att nå så många som möjligt och att det är det första 

urvalskriteriet för media, att man ser på hur många man når. Exempelvis hur många som 

läser tidningen, ser på ett program eller är inne på Facebook. Stefansson tar ett ytterligare 
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exempel och jämför Lets Dance på TV4 med Facebook. Han säger att ifall man jämför 

hur många som ser på Lets Dance på TV4 och Facebook räckvidd så har Facebook större 

räckvidd men att man då även måste se på kvalitén i mediet. På TV4 får man genom en 

traditionell reklamfilm 100% av ytan och man kontrollerar bland annat ljud och bild och 

kan ta till alla trix i boken för att påverka människor. Stefansson hävdar att på detta vis 

får man maximal påverkan mot de som tittar. Han jämför detta med Facebook och menar 

att folk är i ett annat sinnestillstånd när de är på Facebook. Där är det lätt att bläddra förbi 

reklamen och skulle reklamen nå fram så är det en annan typ av exponering. Detta säger 

Stefansson att man måste värdera. Han berättar att TV-reklam fortfarande är väldigt dyrt 

att köpa men de har gjort tester med flera av deras kunder som visar att de tappar en stor 

del av deras effektivitiet om man tar bort TV-reklamen. Även om sociala medier används 

flitigt och att de lägger mycket pengar på det så får det inte samma effekt ensamt eftersom 

människor har ett helt annat beteende online som gör att de inte observerar på samma sätt. 

Stefansson menar att trots att TV definitivt kommer att tappa tittare och plana ut, så är det 

i nuläget fortfarande det viktigaste mediet när det kommer till effekt eftersom den har stor 

påverkan på människors medvetande. Han hänvisar till en forskningsstudie av Karen 

Fields där hon gjorde en jämförelse mellan olika kommunikationskanaler såsom TV, 

Youtube och Facebook kring just dessa aspekterna. På Youtube kan man skippa reklamen 

efter bara 5 sekunder vilket innebär att man knappt tittar på annonsen medans på 

Facebook får man bara en liten bit på ett hörn. Forskningen har utifrån detta rankat vilken 

media som har störst affärseffekt. Rankningen såg ut som följande: TV, utomhusreklam, 

radio, press och sist online. Stefansson menar då att även fast det finns väldigt mycket 

människor online och att TV är en vikande trend, så är TV fortfarande ett bra medieval. 

  

Stefansson berättar att man har mätt flera aspekter av hur man påverkar via 

kommunikation. Kommunikation verkar på två tidshorisonter; en direkt effekt där man 

får folk att agera i en nära tidsrymd och en på sikt långsiktig omedveten påverkan för att 

folk ska vara redo när det är dags att handla i ett senare tillfälle, dvs att ha ett mentalt 

försprång så att konsumenten köper produkten senare i livet. Han tar kunden BMW som 

ett exempel och menar att inte så många går och köper en bil direkt när de ser reklamen 

och att man då istället fokuserar på att förbereda kunder så att när de väl ska köpa en bil 

så köper de just en BMW. Han jämför kortsiktig och långsiktig marknadsföring och 

menar på att denna typ av marknadsföring är långsiktig och att man över tid konverterar 

kunder. 

  

Stefansson menar att man inte kan förmedla detta lika bra online som man kan via TV. 

Han säger att TV är bra för långsiktig marknadsföring. Om man istället ser på kortsiktig 

marknadsföring där varumärken kommer med ett erbjudande som gäller just nu, så säger 

Stefansson att det finns förespråkare som säger att Facebook är ett bra medium. Facebook 

är bra eftersom man kan rikta sig mot specifika individer som är i köpfönstret (eftersom 

man vet hur de betett sig historiskt). Han berättar sedan att det kan vara riskfyllt att slopa 

de traditionella kanalerna helt. Stefansson berättar att Ehrenberg Bass institute har en 

blogg där det skrivs om just detta, att digital marknadsföring inte riktigt fungerar så som 

man önskat. Han säger sedan att TV blivit effektivare än det varit tidigare medans online 

display blir mer ineffektivt. 

  

Stefansson berättar att man i hans bransch är duktiga på att tala om att traditionell reklam 

är dött pga att man vill uppfattas ligga i framkant. Han berättar om en enkät som reklamare 

fått besvara angående vilken media som används mest. Resultatet var att reklamare 

undervärderar TV och övervärderar Youtube och mobilen. Stefansson säger att även fast 
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det sker en förändring, så sker den inte lika snabbt som reklamare kanske tror. Han menar 

att man som reklamare oftast ligger steget före än andra människor och att man måste ha 

det i åtanke. Stefansson berättar att många i hans bransch använder sig mer av exempelvis 

LinkedIn, Youtube och Facebook än vad den generella populationen gör och att man 

måste ha överseende för att andra människor inte har exakt samma beteende som 

reklamare. Han säger att oberoende vilken generation man tillhör så måste man anpassa 

sig efter vilka medier som de faktiskt använder. Stefansson förklarar också att många 

tjänar på att säga att traditionell media är dött. Att det är en pengafråga och att Facebook 

och Google är några av de som tjänar mest på det och att de därför gärna spär på detta 

påstående. 

  

Stefansson berättar att en stor del av reklamens effekt kommer på sikt. Reklam med 

emotionellt fokus skapar oftast den största långsiktiga effekten. Han berättar att INGO 

även skapar kortsiktig reklam för att skapa försäljning direkt. Detta kallas för säljdrivande 

kommunikation och den förstnämnda kallas för varumärkesbyggande kommunikation. 

Han säger att det är viktig att skapa en balans mellan dessa två och bestämma hur mycket 

man vill satsa på de olika aktiviteterna för att få ut mest försäljning över tid. Han berättar 

att man behöver båda två och att det som får störst effekt är om man lägger 60% på 

varumärkesbyggande och 40% på säljdrivande (enligt IPA studierna). Säljdrivande 

kommunikation sker i intervaller där många kommer att köpa produkten under aktiviteten 

och sedan mattas försäljningen ut. För att upprätthålla försäljningen måste man då komma 

med nya aktiviteter eller erbjudande och det därför är lätt att bli beroende av sälj-

aktiviteterna och det är inte lönsamt. Han säger att varumärkesbyggande är mer konstant 

och skapar en ökad baslinjeförsäljning över tid. Kunderna väljer då att köpa produkterna 

trots att det inte är någon rea vilket ökar marginalerna och det är just det man vill. 

Stefansson berättar vidare och förklarar även att det finns emotionell kommunikation och 

rationell kommunikation som de jobbar med. Han säger att emotionell kommunikation 

går ut på att skapa en känsla så att konsumenten till exempel blir glad när man ser 

varumärkets logga, medans rationell kommunikation ger konsumenten anledningar till 

varför den ska köpa. Stefansson berättar emotionell reklam, där man satsar på att förmedla 

känslor, är mycket mer effektiv för att få saker att fastna i konsumentens huvuden. Han 

förklarar också att man aldrig ska mixa emotionell och rationell reklam. Anledningen till 

detta är att det går till olika delar av din hjärna. Emotionell går till den delen av hjärnan 

som är emotionell och intuitiv medans rationell går till en annan del som är mer rationell. 

Han säger att de fastnar på olika sätt, att den ena fastnar i ens undermedvetna och den 

andra fastnar i ens medvetande. Stefansson säger att när man talar om generationer så 

talar man om att skapa emotioner som alla generationer gillar. 

  

Stefansson går in på användningen av sociala medier och hur svårt det är för forskningen 

att mäta vad som sker just nu. Han säger att forskningen alltid ligger två steg efter 

verkligheten inom media. Han menar att det beror på att forskarna inte kan utvärdera och 

mäta vad som sker förens det finns tillräckligt med data om det. Han säger att det är svårt 

eftersom sociala medier fortfarande är ett nytt medium som utvecklas snabbt och att man 

först efter 3 år kan se reklamens effekt. Detta gör att forskningen inte kommer ikapp. Han 

förklarar att det är därför som folk kan hävda att sociala medier är framtiden, för det finns 

ingen forskning som kan motsäga detta. Han säger sedan att de på INGO försöker se just 

detta på ett vaket sätt. 

  

Vi fortsätter intervjun med att fråga hur de sköter marknadskommunikationen via sociala 

medier såsom Instagram, Snapchat och Facebook. Stefansson svarar att när de använder 
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Instagram så köper de antingen stories eller i flödet. Han säger att det finns massa olika 

taktiker och strategier för just detta. Han säger att man måste tänka på vilka människor 

det är som man vill påverka och att de flesta människorna oftast inte uppskattar reklam. 

Det finns självfallet fördelar med reklam såsom att man får surfa på en sajt gratis, men 

oftast ses reklam som en oinbjuden gäst. Folk talar inte gärna om reklam på fritiden och 

därför måste reklamen tvinga sig på människor. Inom sociala medier handlar det om att 

få ”likes” eller ”dela”. Det sker oftast i samband med att man vill skapa en reaktion hos 

någon man känner, till exempel ett skratt av en kompis. Att man skickar vidare ren reklam 

händer oftast inte men på grund av att det har hänt någon enstaka gång så tror många att 

detta är ett bra sätt att kommunicera på. Han berättar att kommunikation som satsar på att 

få folk att delta är mycket mindre effektiv än den som inte är det eftersom det lätt blir att 

man jagar engagemang (IPA). Det finns problem med detta hävdar Stefansson och 

refererar till forskningen som tas upp i ”How Brands Grow” som visar vikten av att 

fokusera på sällanköpare och icke-kunder. Han säger att man har forskat kring frekventa 

köpare och i fall man marknadsför via Facebook via sin egna sida, så är man mest troligt 

att man når en redan befintlig kund. Så vare sig kunden följer dem och ser deras 

marknadsföring eller ej, så är det troligt att de kommer att köpa igen. 

Stefansson berättar att det finns flest kunder som bara köper varumärket en enstaka gång 

per år. I fall man använder verktyg för att nå sina egna fans i sociala medier så når man 

oftast de som redan handlar mycket frekvent och hade handlat oavsett. Han säger att man 

då slösar pengar på kunder som mest troligt hade köpt ändå. Därför bör man istället 

försöka påverka de kunder som bara köper varumärket någon gång, till att köpa mer. 

Stefansson menar att det är mer värt att lägga pengar på det. Han säger att Facebook som 

medium blir ineffektivt om du bara når ut till de som redan frekvent köper varumärket. 

Han jämför detta med TV-reklam där man når ut till många människor, de som inte köper 

alls, de som köper sällan och de som alltid köper. Detta är viktigt menar han eftersom 

man vill nå ut och påverka de som köper sällan till att köpa mer. 

  

Vi frågar Stefansson ifall de jobbar med ”influencers” i sin marknadsföring. Stefansson 

svarar att det gör de. Han säger att de jobbar med alla medier och att det är en del av det. 

Det de tittar på då är hur många som influencern når, vilken typ av exponering som man 

får samt hur det påverkar synen på varumärket. Något som man då också talar om är 

frekvens över tid. Det är viktigt att kommunikationen inte tar sig an alltför många olika 

karaktärer, för då kommer folk inte att förstå budskapet vilket är en viktig del av 

varumärkesbyggande. Han säger att det är summan av alla små nedslag som skapar en 

helhet och att det är då man får en effekt. Problemet med influencers är att exponeringen 

sker i samarbete med influencern på dennes villkor. Ifall produkten eller varumärket har 

byggt upp en reklamvärld med ett antal konstanter och sedan marknadsför sig via en 

influencer är det därför viktigt att man får influencern att använda samma konstanter. Det 

är då den får störst genomslag säger han. Stefansson återgår till att tala om exponeringen 

som man får. 

  

Stefansson avslutar intervjun med att berätta om de källor som han hänvisat till i intervjun. 

Han förklarar att det är stora studier som undersökt ämnet på flera marknader, under flera 

perioder och i flera branscher och företag. Han menar att i det avseendet är dessa källor 

mycket trovärdiga. Vidare förklarar han att de på INGO försöker skapa ett eget perspektiv 

men att de även har forskningen i åtanke när de utvecklar metoder, rekommendationer 

och vägledning för deras kunder. 
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5. Analys 
I detta kapitlet presenterar vi vår analys av studien. Vår teori och empiri kopplas i detta 

avsnitt, ihop och vi kommer analysera vad detta har haft för påverkan på 

marknadssegmentering.  

5.1 Psykografisk Segmentering Allt Vanligare  

Enligt Kotler et al. (2017) ska en lyckad marknadsföring vara kundorienterad och 

anpassas utefter den unika kunden (Kotler et al. 2017. s. 210). På Marknadsförds hemsida 

skriver dem att man måste identifierar sin målgrupp för att kunna anpassa 

marknadsföringen efter just målgruppens specifika behov och intresse (marknadsford.se). 

För att göra detta kan man segmentera marknaden efter de variabler som är av relevans 

för produkten eller varumärket.  

 

Tidigare var det vanligt med demografisk segmentering där man delar upp marknaden 

efter variabler som: ålder, generation, kön, utbildning, inkomst, yrke, stadium i 

familjelivscykeln eller nationalitet. Man ser på variablerna som konsumentens ålder och 

vilken generation de tillhör eftersom det påverkar konsumentens behov och preferenser 

vid köp. Då är det även viktigt att se vart konsumenterna befinner sig i familjelivscykeln 

eftersom man kan befinna sig i samma stadie vid olika åldrar (Kotler et al. 2017. s 215). 

Gustafson på Volt berättar att det var mer vanligt förr med ålder och generations 

segmentering men att man nu har funnit att många inte vill bli definierade av sin 

åldersgrupp och att man kan ta illa vid av reklam som tydligt riktar sig mot sin generation. 

Därför har man nu övergått till att se mer på drivkrafter och intressen istället. Denna 

förändring har skett under de fem senaste åren upplever hon. Detta är något som även 

Bergström på Mindshare har lagt märke till. Hon säger att dem pratade om demografiska 

målgrupper i termer som bland annat ålder och generationer mer förr men att 

samhällsförändringarna har bidragit till att målgruppen inte längre vill bli begränsas efter 

ålder eller kön. Därför säger hon att dem idag baserar marknadsföringen utefter 

psykologi, intressen och beteende istället. När förändringen skedde kunde hon inte exakt 

svara på men hon kunde urskilja att det skett för cirka 4 eller 5 år sedan. I intervjun på 

Volt sa även Vial att segmentering efter åldersgrupper var mer vanligt förr men att dem 

nuförtiden jobbar mer mot intressen. Han menar att man numera kan ha samma intresse 

oberoende vilken ålder man har.  

 

Det många av våra korrespondenter refererade till när de talar om beteende och intresse 

är beteendebaserad eller psykografisk segmentering. I den beteendebaserade 

segmenteringen delar man upp marknaden efter de variabler som påverkar konsumentens 

beteende. Det kan vara kundens kunskap, attityd, användning eller reaktion till en viss 

produkt eller ett specifikt varumärke (Kotler et al s. 217-219). Vid psykografisk 

segmentering talar man om att hitta och urskilja vad det är som motiverar och driver 

konsumenterna till köp. Då ser man på konsumenternas livsstil, vad som karaktäriserar 

deras personlighet samt vilken social omgivning de tillhör (Kotler et al. 2017. s.149). Just 

den psykografiska segmenteringen pratar alla korrespondenter om och hur viktig den har 

kommit att bli. Att man numera utformar sitt budskap i enlighet med konsumenternas 

intressen och drivkrafter och att man trycker på just detta i marknadskommunikationen.  
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5.2 Emotionell- & Rationell Marknadsföring är den nya trenden 

Ett mönster som vi såg genomgående genom alla intervjuer och som vi valde att gå lite 

djupare in på är kort- och långsiktig marknadsföring. Gustafson uttryckte under sin 

intervju att det finns ett ”buzzword” just nu i branschen kring något som kallas emotionell 

och rationell kommunikation och det relaterar väldigt starkt till just kort- och långsiktig 

marknadsföring. Det utgår att människan har två olika system som aktiveras av olika 

saker och syftar till ett rationellt- och ett emotionellt system. Grönroos (1994) pratade just 

om betydelsen av att bygga och vårda sina relationer samt att den här typen av 

marknadsföring kallas för relationsmarknadsföring (Grönroos. 1994. s.4). Man vill alltså 

skapa en relation med konsumenterna för att få lojalitet och att kunden ska välja 

varumärket varje gång, även i det långa loppet (Kotler et al. 2017, s.369). 

 

Gustafson pratade om att, när man skapar innehåll i marknadsföring vill man först 

aktivera det emotionella systemet för att skapa en önskan hos konsumenten om att se mer. 

När man sedan har etablerat en emotionell koppling för konsumenten kan man komma 

med rationella argument för att stötta intrycket. En intressant aspekt i detta är att samtliga 

marknadsföringsbyråer nämnde emotionell och rationell marknadsföring men ingen 

nämnde moralisk. I teoridelen skrev vi om en typ av budskap som handlar om att ta socialt 

ansvar, hjälpa behövande, rädda miljön eller om vad som är moraliskt “rätt”, och det är 

vad som kallas för moralisk marknadsföring (Kotler et al. 2017, s.369). Anledningen till 

att moraliska budskap inte nämndes under intervjuerna tror vi handlar om att det är lämpat 

till specifika varumärken eller produkter. Samtidigt tycker vi att moraliska budskap har 

likheter med de emotionella eftersom de båda syftar till att sätta igång en känsla hos 

konsumenten. Emotionella- och rationella budskap är mer övergripande och kan användas 

för de flesta produkter och varumärken. Det kan bli svårt att fånga konsumentens 

uppmärksamhet genom att spela på ett moraliskt budskap om man till exempel ska sälja 

en bil eller ett paket juice. Det bör vara ett varumärke som kan väcka ett etiskt 

ställningstagande för konsumenten där man argumentera för vad som är moraliskt rätt 

eller fel.  

 

Stefansson beskriver att de jobbar på liknande sätt på INGO. Mycket av reklamen de gör 

får inte effekt förens på lång sikt men de skapar även kortsiktig reklam som syftar till att 

generera försäljning direkt. Detta förklarar han, kallas för säljdrivande kommunikation 

medan de förstnämnda kallas för varumärkesbyggande kommunikation och att det är 

viktigt att hitta en balans mellan de två. För att få så hög effekt som möjligt bör man jobba 

både kort- och långsiktigt och att man bör dela upp det efter 40% respektive 60%. 

Stefansson förklarar att de även jobbar med emotionell och rationell kommunikation och 

att man aldrig ska blanda dessa två. Anledningen till det är att de går till två olika delar 

av hjärnan och stimulerar olika känslor och sätt att tänka. Det som var speciellt intressant 

var att Stefansson berättade att när man jobbar med den här typen av marknadsföring 

utifrån ett segmenterings perspektiv måste man skapa emotioner som alla generationer 

gillar och inte bara en generation. Han menade på att man lägger mycket fokus på att 

fånga kunderna på lång sikt och man vill då förbereda ett mentalt försprång hos 

konsumenterna så att de konsumerar produkten senare i livet. Ett exempel som Stefansson 

tog upp är BMW eftersom att bilar inte är en produkt som man impulsköper. Riktar man 

sig då till en bred målgrupp som innehåller alla olika generationer kan man även fånga 

unga konsumenter som kanske sen köper en BMW om 15 år när det väl är dags att köpa 

en bil. Man vill alltså undvika i den här typen av marknadsföringsstrategi, att segmentera 

konsumenterna baserat på ålder. Det som händer om man endast riktar sig mot en 



48 

generation är att missar stora populationer av människor och inte kan utveckla den där 

emotionella kontakten på lång sikt. Låt oss säga att man ska skapa marknadsföring för ett 

bilmärke och man väljer att segmentera sig gentemot den grupp som enligt statistik 

konsumerar flest bilar. Om marknadsföringen endast blir riktad mot den gruppen tappar 

man en stor population människor som hade kunnat vara potentiella kunder antingen nu 

eller i framtiden. Vi som studenter ligger är enligt statistik inte en grupp som skulle 

konsumera en bil eftersom att vi inte har behovet eller ekonomin för det. När vi ser 

marknadsföring om bilar kommer vi alltså med största sannolikhet inte konsumera någon 

bil den närmaste tiden men den emotionella koppling vi har gjort till ett bilmärke redan 

vid det här stadiet i livet kan komma att avgöra vilken bil man väljer om 15 år. Här kan 

vi dra kopplingar till Blomqvist et al. säger om kundvärde. Grunden i kundvärde börjar 

med vad kunden har för förväntningar på produkten och de börjar i många fall med de 

budskap som har sänts ut i marknadsföringen (Blomqvist et al. 2004. s.45). Precis som 

Stefansson säger, är det viktigt att lägga resurser på att skapa den där långsiktiga 

relationen för att skapa en emotionell känsla till varumärket för att ge kunden bra 

förväntningar på produkten och varumärket. 

  

Just på Ingo uppfattade vi det som att dem jobbar väldigt öppet gentemot en bred publik 

eftersom att många av de varumärken de jobbar med skulle kunna tilltala dem flesta. På 

Bläck & Co å andra sidan jobbar de med mindre kunder där det är mer väsentligt att 

segmentera sig gentemot de personerna som har intresse för just den produkten man vill 

marknadsföra. De jobbar ofta med långsiktig marknadsföring och Vial förklarar att de har 

jobbat med många av sina kunder under flera år där de hela tiden jobbar med att stärka 

varumärket och bygga varumärkeslojalitet.  Vi kan dra paralleller med detta till Grönroos 

forskning om relationsmarknadsföring som handlar om att bygga en relation med 

konsumenten och sedan bevara dem (Grönroos. 1994. s.4). Det går ut på att skapa en 

långsiktig lojalitet hos konsumenten för att de ska fortsätta konsumera att det specifika 

varumärket eller produkten. 

  

Det är viktigt att konsumenten utvecklar en emotionell relation till varumärket och det 

kan även ta flera år från det att den etablerades till dess att en transaktion faktiskt 

genomförs. Att kombinera långsiktiga och kortsiktiga strategier med rationella och 

emotionella innehåll är ett framgångsrikt och effektivt sätt att få resultat på sin 

marknadsföring och även se till att den blir lönsam på lång sikt. Vi ser dock utifrån det vi 

har fått reda på i våra intervjuer, att kort- och långsiktig kommunikation bör riktas mot 

en större grupp och inte ålders segmenteras. Det baserar vi på att det begränsar 

marknadsföringen till en liten grupp och ger inte den effekten man vill på långsiktig 

marknadsföring där man vill utveckla en emotionell relation hos kunden.  

5.3 Moderna marknadsföringskanaler möjliggör nya 

segmenteringsvariabler  

Digitaliseringen har inneburit en revolutionslik förändring i samhället och uppkomsten 

av sociala medieplattformar har skapat ett större fält av kommunikationskanaler 

(semcon.com). Bergström på Mindshare berättar också för oss att de förändringar som 

skett i samhället under de senaste åren påverkat sättet att styra marknadsföringen. I takt 

med dessa samhällsförändringar och digitaliseringen kom en ny och yngre generationen 

in på marknaden. Woo (2018) skriver att mycket av fokusen i marknadsföring har hamnat 

på de yngre generationerna eftersom man fascinerats av att de har helt andra värderingar 

och beteendemönster än tidigare generationer. Det ledde till att många hade en förutfattad 
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mening om att det är de yngre generationerna som använder digitala kanaler mest, vilket 

inte riktigt stämmer (Woo. 2018). Nielsen (2016) genomförde en studie om användning 

av sociala medier och den visade att det är generation X som spenderar mest tid på sociala 

medier, inte de yngre generationerna som andra tidigare trott 

(eclipsemarketingservices.com).  

 

Gustafson på Volt berättar att man tidigare trodde att man skulle använda sig av sociala 

medier när man riktade sig mot de yngre generationerna och traditionella kanaler mot de 

äldre generationer. Hon säger, liksom Woo och Nielsen, att detta tankesätt inte riktigt 

stämmer och att man därför inte kan använda det som grund när man väljer vilka kanaler 

man ska använda sig av. Hon hävdar också att användningen av sociala medier kan få 

bättre genomslag hos de äldre generationerna. Hon säger: “De kanaler som man kanske 

instinktivt tänker är för de yngre kanske fungerar bättre för de som är lite äldre för att de 

har väldigt starka relationer till sina målgrupper, när man pratar om influencers”. 

Anledningen till det menar hon är att det finns mindre antal influencers som riktar sig till 

de åldrarna vilket innebär att många i den generationen har en starkare relation till de 

personligheterna som de följer på sociala medier. En annan faktor hon tar upp är att äldre 

generationer inte har samma kritiska öga som de yngre har och därför som blir de mer 

mottagliga till den information som de ser på sociala medier. Kotler et al. (2017) menar 

att anledningen till att de yngre generationerna är mer kritiska beror på att dem har vuxit 

upp i ett samhälle som är överösta av kommersiella budskap och där mycket av 

marknadsföringen riktar sig mot just dem. Uppkomsten av de nya 

kommunikationskanalerna skapade ett större fält att verka inom och att dagligen 

exponeras av alla sorters reklamer och från flera olika kanaler har gjort konsumenterna, 

framförallt från de yngre generationerna, mer resistenta för exponering (Kotler et al. 2017, 

s.362).  

 

I samtliga intervjuer berättar marknadsföringsbyråerna att dem använder sig av både 

traditionella kanaler och sociala medier till sin marknadskommunikation och att det är 

fördelaktigt ifall en byrå kan producera alla delar för att kunna skapa ett helt koncept. 

Många av dem menar också att det finns olika fördelar med de olika kanalerna. Kotler et 

al. (2017) skriver att en fördel med de traditionella kanalerna är att de kan generera 

massmarknadskommunikation där man når ut till många fler konsumenter. Sociala medier 

är bra som kanal om man vill rikta sin marknadsföring mot en specifik individ eller ett 

mycket specifikt segment men då finns det en risk att man utesluter en stor grupp av 

konsumenter (Kotler et al. 2017. s.365). Sociala medier är fortfarande ett relativt nytt 

medium som utvecklas snabbt och därför är det svårt att veta hur effektiv det faktiskt är. 

Stefansson på INGO förklarar att när det kommer till media så ligger forskningen alltid 

två steg efter och att man därför inte kan mäta vad som sker just nu. Det beror på att 

forskare inte kan utvärdera och mäta vad som sker om det inte finns tillräckligt mycket 

data och att det är först efter tre år som man kan se reklamens effekt, vilket gör att 

forskningen inte kommer ikapp. Stefansson förklarar att det är därför som många kan 

hävda att traditionella kanaler är dött och att sociala medier framtiden, för det finns ingen 

forskning som kan motsäga det. Stefansson på INGO berättar även att traditionell reklam 

oftas är av bättre kvalité och att de sett att de traditionella kanalerna får en bättre respons 

på den exponeringen jämfört med sociala medier. Han förklarar att det beror på att folk 

har ett annat beteende och sinnestillstånd när de är online och att online kan människor 

även välja att skippa reklam eller bara bläddra förbi den vilket innebär att de inte 

observerar den mesta reklamen. Han jämför detta med de traditionella kanalerna såsom 
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TV och radio där man inte kan välja bort reklamen på samma vis samt att man får 100% 

exponering.  

Kotler et al. (2017) skriver att trots att det finns många fördelar med de traditionella 

kanalerna och att de fortfarande används flitigt så kan man se att deras dominans minskat 

i och med uppkomsten av de nya kanalerna. Det kan delvis förklaras i att man idag vill 

nå ut till kunder på ett segmenterat sätt som är mer individuellt, vilket den nya tekniken 

möjliggör (Kotler et al. 2017, s.365). Med Internet och sociala medier kan man även 

interagera med konsumenter på ett nytt effektivt sätt. Företag har möjligheten att skapa 

en dialog med konsumenterna vilket i sin tur leder till en bättre kundrelation (Wahlund 

et.al s. 162). Öster på Bläck & Co berättar att allt fler av deras kunder väljer bort de 

traditionella mediekanalerna och att anledningen till detta kan vara att det inte är så många 

i kundsegmentet som använder sig utav dem. Han säger att det blir ointressant att 

investera i det när man kan spendera mindre pengar och ändå nå ut till fler via sociala 

medier. Vial på Bläck & Co säger att de producerar mer digitalt material av just denna 

anledning. Alla korrespondenter berättar att de idag använder sig av digital 

marknadsföring och vi ser därför att den nya EU förordningen GDPR inte har haft en  

negativ inpackning på den marknadsföring som sker online.   

I samtliga intervjuer sa marknadsföringsbyråerna att man kollar efter drivkrafter och 

intressen när man segmenterar och vi kan se att med Internet och sociala medier som 

kommunikationskanal kan man lättare nå ut till ett specifikt segment. Vi ser därför att 

uppkomsten av denna typ av segmentering har skett i samband med användningen av 

sociala medier.  

5.4 Samhällsförändringar påverkar segmenteringsstrategier 

I samtliga av våra intervjuer frågade vi om hur deras marknadsföringsbyråer jobbar med 

begreppet generation X och fick i samtliga fall svaret att de inte jobbar med den typen av 

termer. I tre av intervjuerna förklarade de även att de jobbar relativt lite med åldersgrupper 

överhuvudtaget och att det har andra typer av fokus vid segmentering. De delade samma 

mening om att intresse och drivkrafter är ledande variabler inom segmentering men att 

det, efter omtanke, är ett relativt nytt fokus. På både Mindshare, Bläck & Co. och Volt 

kunde de urskilja en förändring som de trodde skedde någon gång för ca 5-6 år sedan. Det 

som var intressant var att ingen av dem hade lagt något större märke till att den här 

förändring hade skett eller även när och varför den skedde. Vi diskuterade detta under 

intervjuerna och fick väldigt intressanta svar och tankar kring detta. På samtliga tre ovan 

nämnda, marknadsföringsbyråer nämnde man att samhällsförändringar skulle ligga till 

grund för skiftet i segmenterings fokus.  

 

I vår intervju med Bergström på Mindshare förklarade hon att marknadsföringen idag är 

mycket mer baserad på psykologi och intresse. Hon menade på att intressen inte har en 

ålder och att man som 20 åring kan ha mer gemensamt med en 85 åring, än man har med 

någon som är i samma ålder som än själv. Gustafson (Volt) uttryckte liknande tankar när 

hon berättade om den globala studien om åldrande som hon genomförde för några år 

sedan. I den kom de fram till millennials och pensionärer hade mer gemensamt än några 

andra åldersspann för de delade samma typer av drivkrafter. Hon menade att ålder har 

blivit en mer oväsentlig faktor inom segmentering eftersom att olika generationer kan 

dela samma intressen och drivkrafter. Istället försöker de hitta gemensamma nämnare 

mellan olika generationer för att kunna rikta marknadsföringen mot alla. Även på Bläck 
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& Co förklarade de att segmentering inte är en generationsfråga utan många av de 

varumärkena de jobbar med speglar ett intresse. De nämner till exempel Impecta som 

specificerar sig på produkter för odling och det menar de speglar ett intresse som 

involverar män och kvinnor av alla möjliga åldrar vilket gör att åldersegmentering hade 

blivit väldigt ineffektivt. Fredrik Vial (Bläck & Co) berättade även att han och Öster, båda 

uppskattar att bygga lego vilket är ett intresse de har kvar sen barnsben. Idag är det 

accepterat att bryta gamla åldersnormer och bygga lego oavsett vilken ålder man är i. 

Bergström tar även upp i sin intervju att gränserna mellan kön och åldersgrupper börjar 

brytas ner vilket också syns i marknadsföringen. Idag kommer ett varumärke som till 

exempel säljer smink inte vinkla sin marknadsföring mot kvinnor utan det finns många 

män som använder sig av produkterna och marknadsföringen måste vara öppen för alla 

att kunna dra en koppling till.  

 

Det Vial och Bergström beskriver kan man även dra kopplingar till i den Simon (2011) 

skriver om individualiserings-teorier. Han beskriver att traditionella sociala strukturer för 

klass, kön, religion och familj håller på att försvinna. Nya teorier menar att människor är 

fria från förutbestämda livsbanor och att man istället har friheten att skapa och bestämma 

sin egna biografi samtidigt som att det är socialt acceptabelt (Simon. 2011. s.242). Att vi 

alla har rätten att bestämma över vår egen identitet och att alla människor har unika 

karaktärer och möjligheter är något som vi ser som en självklarhet i vårt samhälle. Faktum 

är dock att det inte alltid sett ut på det viset, utan Baumeister (1986) menade på att identitet 

är en idé som inte har existerat i de förmoderna kulturerna och att individualitet inte 

uppskattades. Han beskrev attribut som kön, social status och släktskap, som något som 

redan var förutbestämt för varje individ, samtidigt som karaktärsdrag och intressen var 

något som var kopplat till i vilket stadie man var i livet (Giddens. 1997. s.94).  

 

Vi tror alltså att förändringen i segmenterings fokus grundar sig i samhällsförändringar 

som har pågått under lång tid. Individualiseringen och fall av traditionella sociala 

strukturer har resulterat i att människor har tillåtits att välja vem man själv vill vara vilket 

i sin tur har gjort att det som skiljer oss åt som människor, i syfte för segmentering, inte 

längre är ålder utan istället intressen och drivkrafter.  

 

Att förändringen skedde för endast 5-6 år sedan kan bero på att digitaliseringen har 

påverkat hur man jobbar inom marknadsföring. Millennials och generation Z och deras 

användande av sociala medier blev en “hype” på grund av att de utgjorde ett nytt fenomen 

som man inte riktigt visste hur man skulle möta. Reaktionen blev att lägga stora resurser 

på att hänga med i nya beteendemöster, värderingar och trender. De visade sig dock vara 

ett ineffektivt sätt att marknadsföra sig på eftersom att det utesluter så stora grupper av 

konsumenter. Stefansson (INGO) förklarade att forskningen alltid ligger två steg efter 

verkligheten inom media. Det går inte att utvärdera och mäta vad som sker innan det finns 

tillräckligt med data om det. Sociala medier är ett nytt medium som förändras snabbt 

samtidigt som reklamens effekt först går att mäta efter 3 år vilket gör att forskningen inte 

hinner ikapp.  

5.5 Sammanfattning av Analys 

I analysen har vi kommit fram till att samhällsförändringar har påverkat 

segmenteringsstrategier inom marknadsföring. Tidigare använde man sig av demografisk 

segmentering men i dagens samhälle vill individer inte bli definierade av sin ålder eller 

kön. Gustafson på Volt berättar att det var mer vanligt förr med ålder- och generations 
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segmentering men att man nu har funnit att många inte vill bli definierade av sin 

åldersgrupp och att man kan ta illa vid av reklam som tydligt riktar sig mot sin generation. 

Istället fokuserar man idag på individualiseringen där människor tillåtits att välja vem 

man själv vill vara vilket i sin tur har gjort att det som skiljer oss åt som människor, i syfte 

för segmentering, inte längre är ålder utan istället intressen och drivkrafter. Samtliga 

marknadsföringsbyråer som vi intervjuade förklarade att de idag använder sig utav 

psykografisk segmentering. Med digitala kanaler och sociala medier som 

kommunikationskanal kan man lättare nå ut till dessa, mer specificerade och 

psykografiska segmenten. Vi kan dra slutsatsen att den ökade användningen av sociala 

medier har möjliggjort ett ökat fokus på psykografisk segmentering såsom intressen och 

drivkrafter, eftersom att de är lätt att specificera marknadsföringen i dessa kanaler. En 

annan strategi som utvecklats och nu ligger i fokus är emotionell och rationell 

marknadsföring som kopplas till ett långsiktigt eller kortsiktigt marknadsföring tänk. I 

intervjuerna förklara många vikten av att använda båda för att på kort sikt stimulera 

försäljning och på lång sikt skapa kontinuerliga inkomster. Stefansson på INGO säger att 

man lägger mycket fokus på att fånga kunderna på lång sikt och då man vill förbereda ett 

mentalt försprång hos konsumenterna så att de konsumerar produkten senare i livet. 

Därför ser vi att om man riktar in sig på åldersgrupper eller generationer missar man alla 

andra åldrar som skulle kunna bli kunder i framtiden. Detta är ytterligare en anledning till 

varför man idag inte använder sig lika mycket av demografisk segmentering.  
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6. Slutsats  

Digitaliseringen har skapat stora förändringar i hur man jobbar med marknadsföring och 

för bara några år sedan låg mycket uppmärksamhet på sociala medier och millennials. 

När forskning och undersökningar började hinna ikapp verkligheten insåg man att 

generation X är minst lika fördelaktigt att segmentera sig emot samtidigt som de länge 

legat i skymundan för de yngre generationerna. Utifrån den informationen som vi tog del 

av i våra intervjuer kan vi dock urskilja att det har skett en förändring i 

marknadssegmentering hos svenska marknadsföringsbyråer. Generationer är inte en lika 

vanligt förekommande variabel inom segmentering och flera av våra intervjupersoner 

menade på att begreppet “generation X”, inte har förekommit på några år. Istället har 

andra variabler blivit viktiga samtidigt som marknadsföringen har präglats av 

utvecklingar i samhället.  

 

1. Förändringar i jämställdhet och individualisering har påverkat hur man jobbar 

med marknadssegmentering och marknadsföringsbyråer har gått från att 

huvudsakligen arbeta med demografisk segmentering till psykografisk 

segmentering. Intresse och drivkrafter är de huvudsakliga variablerna. 
 

Om vi ser tillbaka i tiden de senaste 100 åren, har samhällsnormer och -strukturer 

genomgått en stor förändring och vi kan se att vi blir mer och mer jämställda som 

individer. Detta tror vi har fått en påverkan på marknadsföring då åldersgrupper inte 

längre är relevant. Att man kan välja sin egen identitet och vem man vill vara är ett 

modernt koncept vilket också har gjort att marknadsföringen har förändrats därefter. Att 

självidentitet har fått ett extra skjuts framåt de senaste 20 åren tror vi till viss del har med 

digitaliseringen att göra. Digitaliseringen har gjort det mer och mer tillgängligt att ta del 

av olika levnadssätt, kulturer och identiteter. Vad som tillbaka i tiden har ansetts som 

normbrytande och i många fall även kanske oacceptabelt har blivit normaliserat och unika 

karaktärer blir istället uppmärksammade och hyllade. För att synas i denna enorma värld 

av sociala medier måste man vara unik, annorlunda och sticka ut. Samtidigt styr 

traditionella normer och ideal inte längre på samma sätt vad vi har för intressen och hur 

vi är som människor. Vi är fria att bestämma vår egen biografi och vilka vi vill vara som 

personer. Vilka intressen man hade förr i tiden vara tidigare ofta förutbestämt av vilken 

roll man hade i samhället och i vilket stadie man va i livet. Idag är gränserna mellan kön 

och ålder utsuddade och en 15 åring kan ha mer gemensamt med en 80 åring än med 

någon i sin egen ålder. Intressen och drivkrafter har alltså inte någon ålder längre utan är 

baserat på ens ambitioner och vad man tycker om som person. Normer och ideal har inte 

samma inverkan på hur man väljer att spendera sin tid. Vare sig det gäller smink, 

skidåkning, att sticka eller bilar så finns det folk av alla åldrar, kön, identitet och utseende 

som ägnar sig åt de aktiviteterna. Därför måste även marknadsföringen anpassa sig 

därefter. En reklam för smink till exempel, bör vara tilltalande oavsett om man är kille 

eller tjej, 15 år eller 65 år. Vi kan alltså se att man inom marknadsföring, har gått ifrån ett 

fokus på demografisk segmentering såsom generationer, kön och geografi till att fokusera 

mer på individen och dess personliga intressen och drivkrafter, även kallat psykografisk 

segmentering.  

 

2. Det har blivit allt viktigare att jobba med marknadsföring både på lång- och kort 

sikt och man pratar då om rationella och emotionella system. För att knyta an 

konsumenten tidigt och bygga en långsiktig relation är generationer och 

åldersgrupper inte ett relevant segment.  
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De marknadsföringsbyråer vi intervjuade jobbar mycket med lång- och kortsiktig 

marknadsföring för att bygga relationer med konsumenten så att de är lojala till 

varumärket. Att använda sig av emotionella och rationella budskap, har vi sett är en allt 

vanligare marknadsföringsstrategi för att skapa stor effekt på marknadsföringen. Dock 

nämns inte moraliska budskap alls och det tror vi har att gör med att det inte är lika 

generaliserbart. Det lämpar sig till varumärken och produkter där en transaktion kan 

spegla ett etiskt ställningstagande eller att man gjort något som anses moraliskt rätt. 

 

Det är viktigt att lägga fokus på att bygga en relation och skapa en emotionell koppling 

mellan konsument och varumärke för att se till att marknadsföringen bli lönsam på lång 

sikt. Det skapar en lojalitet gentemot varumärket som genererar kontinuerliga intäkter på 

lång sikt. Vi har kommit fram till att vilken segmenteringsstrategi man väljer, är 

avgörande i hur effektiv den långsiktiga marknadsföringen blir. Långsiktiga budskap 

syftar till att knyta an konsumenten till varumärket tidigt även fast de kanske inte är 

potentiella kunder idag. Om man väljer att rikta in sig på åldersgrupper eller generationer 

missar man alla andra åldrar som skulle kunna bli kunder i framtiden. Om man istället 

väljer att segmentera sig mot en grupp som kan tänkas bli potentiella kunder idag eller i 

framtiden får men en större effekt på marknadsföringen.  

 

3. Nya marknadsföringskanaler möjliggör att man kan göra mer specifiserade och 

andra typer av segmenterering.  

 

I takt med förändringar inom samhällsnormer kom digitaliseringen med ny innovativ 

teknik och internetet utvecklades. Marknadsföringsstrategier har sedan dess förändrats 

och anpassas till dagens moderna samhälle och de nya digitala kommunikationskanalerna. 

I och med den ökade användningen av digitala kanaler har traditionella kanaler fått 

konkurrens och många menar även att de är påväg att dö ut. I vår undersökning kan vi 

dock se att det finns olika fördelar med både moderna och traditionella kanaler samt att 

det är fördelaktigt ifall en byrå kan producera alla delar för att kunna skapa ett helt 

koncept. I samtliga intervjuer förklarade marknadsföringsbyråerna att de idag fokuserar 

på intresse och drivkrafter och att man använder dessa variabler som segment. Vi ser även 

att med digitala kanaler och sociala medier som kommunikationskanal kan man lättare nå 

ut till dessa, mer specificerade segment. Online kan företag nämligen komma över 

personlig information om konsumenterna vilket gör att man kan skräddarsy 

marknadsföringen efter den enskilda individens preferenser. Vi kan dra slutsatsen att den 

ökade användningen av sociala medier har möjliggjort ett ökat fokus på psykografisk 

segmentering såsom intressen och drivkrafter.  
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7. Förslag till vidare forskning  
Den upptäckt i vår studie, som vi tyckte var mest intressant handlade om hur 

individualisering har påverkat marknadsföring. Vi hade väldigt svårt att hitta forskning 

detta och vi tror att det har haft en stor inverkan på hur marknadssegmentering har 

förändrats de senaste åren. Individualiseringen i samhället kommer att fortsätta utvecklas 

och det vore intressant att läsa om hur den har påverkats, samt kommer att påverkas av 

sociala medier och hur det i sin tur kommer att påverka segmenteringsstrategier. Det finns 

stora skillnader på hur individualiseringsteorin ser ut i Sverige jämfört med länder i andra 

delar av världen men även västerländska länder. Resultat på vår studie hade antagligen 

sett väldigt annorlunda ut om den genomfördes i ett annat land. Vi tror att framtida 

forskning inom dessa ämnen kommer att bli användbara.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

8. Referenser & Källor   
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3.1 uppl.), Lund: Studentlitteratur  

 

Blomqvist, R. Dahl, J. & Haeger, T. (2004). Relationsmarknadsföring. Upplaga 3. 

Göteborg; IHM Publishing  

 

Blomstedt, Å. (2002, Mars). En riktig man. [Historiskt Magasin]. 

https://popularhistoria.se/vardagsliv/traditioner/en-riktig-man. [Hämtad 2019-05-11]. 

 

Bryman, Alan. Bell, Emma (2017). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Upplaga 

3. Polen: Interak  

Christensen, L. Engdahl,N. Grääs, C. Haglund, L. (2016). Marknadsundersökning - En 

Handbok. Upplaga 4:1. Lund: Studentlitteratur  

Collis, Jill & Hussey, Roger (2014). Business research: a practical guide for 

undergraduate & postgraduate students. 4th edition Basingstoke: Palgrave Macmillan 

Datainspektionen, Dataskyddsförordningen (GDPR) 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/  

[Hämtad 2019-06-10]. 

 

David, Matthew., Sutton, Carole D. (2016). Samhällsvetenskaplig Metod. Upplaga 1.1. 

Lund: Studentlitteratur   

Duvander, A.-Z. E., & Turunen, J. (2017). Demografi : befolkningsperspektiv på 

samhället (Upplaga 1.). Lund: Studentlitteratur. 

Eclipse Marketing Services Inc. GENERATION X MARKETING STRATEGIES: A 

DEMOGRAPHIC ‘IN BLOOM’. [Creative Marketing Agency - hemsida]. 
https://www.eclipsemarketingservices.com/generation-x-marketing-strategies-a-

demographic-in-bloom/ [Hämtad 2019-05-11]. 

 

Giddens, Anthony (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den 

senmoderna epoken. Upplaga 1. Göteborg: Diadalos AB  

Grönroos, C. (1994) "From Marketing mix to Relationship Marketing: Towards a 

Paradigm Shift in Marketing", Management Decision, Vol. 32 Issue: 2, pp.4-20, 

(https://doi.org/10.1108/00251749410054774) 

 

Investopedia, Baby Boomer. JIM CHAPPELOW. Jun 7, 2019. 

(https://www.investopedia.com/terms/b/baby_boomer.asp) 

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.emeraldinsight.com/author/Gr%C3%B6nroos%2C+Christian
https://doi.org/10.1108/00251749410054774
https://www.investopedia.com/jim-chappelow-4684367
https://www.investopedia.com/terms/b/baby_boomer.asp


57 

Kotler, Philip. Armstrong, Gary & Parment, Anders (2017). Marknadsföring: teori, 

strategi och praktik. 2 uppl. Harlow: Pearson 

Mangold, W. Glynn, and David J. Faulds (2009) "Social media: The new hybrid element 

of the promotion mix." Business horizons. Vol. 52 Issue: 4, pp. 357-365. 

Marknadsförd (u.å.). Marknadsförd är en personlig hemsida av Terrance Shaw som är 

baserad på hans bok: Marknadsföring: Grundläggande Modeller 2015. Marknadsförd. 

http://www.xn--marknadsfrd-zfb.se/marknad/vad-ar-marknadssegmentering/ [Hämtad 

2019-5-09]. 

 

Nationalencyklopedin, generation X. A. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/generation-x [hämtad 2019-05-09] 

 

Nationalencyklopedin, generation Y. B. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/generation-y [Hämtad 2019-05-09] 

 

Nationalencyklopedin, generation Z. C. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/generation-z (hämtad 2019-06-08) 

 

Nationalencyklopedin, identitet. D. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/identitet [Hämtad 2019-05-09] 

 

Nationalencyklopedin, kvinnans historia. E. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnans-historia [Hämtad 2019-05-

11] 

 

Nationalencyklopedin, sociala medier. F. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sociala-medier 

[Hämtad 2019-05-12] 

 

Nielsen. (2016). 2016 NIELSEN SOCIAL MEDIA REPORT. [Hämtad 2019-05-11] 

 

Qualtrics (u.å.). Qualtrics är ett företag som: “makes sophisticated research simple and 

empowers users to capture customer, product, brand & employee experience insights in 

one place”. https://www.qualtrics.com/experience-management/brand/what-is-market-

segmentation/  [Hämtad 2019-05-09].  

 

Ravald, A. Grönroos, C. (1996) "The value concept and relationship marketing", 

European Journal of Marketing, Vol. 30 Issue: 2, pp.19-30, 

(https://doi.org/10.1108/03090569610106626) 

 

Semcon (u.å.).Semcon är ett företag som är experter på produktutveckling. Semcon. 

https://semcon.com/sv/vad-vi-gor/smart-products/vad-ar-digitalisering/. [Hämtad 2019-

05-10].  

 

Simon, D. (2011) The world we have made? Individualisation and personal life in the 

1950s. The Author. The Sociological Review. 

 

https://www.emeraldinsight.com/author/Ravald%2C+Annika
https://www.emeraldinsight.com/author/Gr%C3%B6nroos%2C+Christian


58 

Sjöholm, I. (2018, 20 November) Hur når du generation X- den glömda generationen?. 

HL Design. https://hldesign.se/a/hur-nar-du-generation-x-den-bortglomda-generationen 

[Hämtad 2019-05-08]. 

 

Superoffice (2019), Vad är GDPR och vad betyder den för ditt företag? 

https://www.superoffice.se/resurser/artiklar/vad-ar-gdpr/  

[Hämtad 2019-06-10]. 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken. Upplaga 5. Eslöv; Lorentz Förlag 

 

Wahlund, R., Rademaker, C., Nilsson, P., & Svahn, M. (2013). Mediernas roll i 

marknadskommunikationen. Ur Nygren/Wadbring (red) På väg mot medievärlden 

 

We Are Humans (u.å.). We Are Humans är en facebook annonseringsbyrå. We Are 

Humans. https://wearehumans.se/digital-marknadsforing-mot-traditionell-

marknadsforing/.  [Hämtad 2019-05-11]. 

 

Williams, K. Page, R. (2011). Marketing to the Generations. 

 

Woo, A. (2018, 14 November). The Forgotten Generation: Let's Talk About Generation 

X. Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/11/14/the-

forgotten-generation-lets-talk-about-generation-x/#62202ea676d5. [Hämtad 2019-05-

11]. 

 

Yin, R. (2006). Fallstudier: design och genomförande. Upplaga 1.1. Malmö: Liber 

 

 

 

  

https://www.superoffice.se/resurser/artiklar/vad-ar-gdpr/


59 

9. Bilagor  

Bilaga 1: Ursprungliga Intervjufrågor 

Semistrukturerad Intervju 

BAKGRUNDSFRÅGOR: 

○ Är det okej med dig ifall vi spelar in ljudet från denna intervju? 

○ Får vi använda företagets namn och ditt namn i vår uppsats? 

○ Hur länge har du arbetat med marknadsföring? 

○ Hur länge har du arbetat hos den här marknadsföringsbyrån? 

○ Vad innebär din roll hos företaget arbetsmässigt? 

KÄRNFRÅGOR: 

○ Vad tycker du karaktäriserar generation X? 

○ Vilka marknadsföringskanaler använder ni er mest utav, generellt? 

○ Vilken åldersgrupp/ generation har du mest erfarenhet att arbetat mot i 

marknadsföring? 

■ Har det alltid varit den åldersgruppen i fokus? 

○ Finns några gemensamma drag/likheter mellan olika kampanjer när man 

riktar sig mot generation X? 

■ Anser ni att det är mest effektiv att spela på känslor eller behov 

när man marknadsför sig gentemot gen X? Alltså: bör den vara 

rolig, informationsrik, berättande, häftig osv.?  

■ Skiljer det sig åt beroende vilken typ av produktkategori det 

gäller?  

○ Hur skiljer sig er marknadsföringsstrategi åt mellan olika generationer. 

Framförallt mellan generation X och Y?  

CASE FRÅGOR:  

○ Hur ser er arbetsprocess ut när ni tar er an ett case?  

○ Brukar era kunder ha önskemål om att marknadsföringen ska rikta sig till 

en specifik generation eller åldersgrupp? 

○ Kan ni beskriva ett specifikt case där ni arbetade mot generation X?  
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