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Sammanfattning 
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Problemdiskussion Generation Y kännetecknas som kräsna och 

svårflörtade konsumenter. Varje dag utsätts de 

för ett enormt informationsflöde, de är 

uppväxta med teknik, och de besitter 

effektivitetsfördelar när det gäller att ta beslut. 

Hur ska företag då lyckas marknadsföra sig till 

denna målgrupp? Hur ska de kunna fånga den 

svårflörtade generation Y? Teorier om 

generation Y menar att de är starkt präglade av 

individualismen men samtidigt påstås det att 

generation Y är lättpåverkade av sina vänner. 

Vi menar att det kan vara problematiskt att 

marknadsföra sig till generation Y eftersom att 

de ställer så pass annorlunda krav jämfört med 

tidigare generationer. Dessutom återfinner vi 
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en problematik i paradoxen mellan stark 

individ respektive lättformade och 

lättpåverkade. Hur bör företag marknadsföra 

sig till generation Y? Som individer eller som 

grupp? 

Syfte Syftet är att beskriva och analysera hur ett 

företag kan utforma tjänstemarknadsföring till 

generation Y. 

Frågeställningar Hur förhåller sig generation Y till 

marknadsföring av en tjänst? 

Hur kan kunskap om generation Y bilda 

underlag för ett företags 

tjänstemarknadsföring? 

Metod I denna uppsats har vi utnyttjat teorier inom 

relationsmarknadsföring, moderna 

marknadskanaler, tjänstemarknadsföring samt 

teorier om generation Y. För att kunna driva 

dessa teorier vidare och för att skaffa oss mer 

kunskap har vi utfört en empirisk 

undersökning som bygger på en fallstudie där 

vi tillämpat en kvalitativ metod. Vi har utfört 

fokusgruppsintervjuer och semistrukturerade 

intervjuer med ungdomar i åldern 17-23, som 

alla tillhör generation Y och som dessutom 

ingår i fallstudieobjektets målgrupp. Vi har 

tillämpat ett abduktivt tillvägagångssätt då vi 
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utgått från empiriskt och teoretiskt material 

parallellt och vi har anlagt ett fenomenologiskt 

 perspektiv. Detta ger utrymme för tolkning, 

vilket lämpar sig för uppsatsens syfte. 

Sammanfattande reflektioner  Vi har i denna uppsats kommit fram till att 

   generation Y efterfrågar många olika attribut 

vid    marknadsföring, de efterfrågar överraskande, 

unik    och modern marknadsföring. De vill även ha 

starka    varumärken som hjälper dem att känna 

gemenskap    och säkerhet. Då generation Y 

efterfrågar ett    flertal attribut som dessutom är 

paradoxala menar    vi att dessa kan vara svåra att 

förena. Dock menar    vi att det är kombinationen av 

dessa attribut som    som bör ligga till grund vid ett 

skapande av    marknadsföringen till generation 

Y. Det är väldigt    viktigt att företag lär känna sin 

målgrupp för att    veta hur målgruppen fungerar, vad 

de uppskattar    och vad de efterfrågar. 

Genomgående har    individen och kollektivet tämligen 

likartade åsikter    i diskussioner kring 

marknadsföring. En skillnad    vi dock kunde 

upptäcka är att individen visar sig    mer ödmjuk, öppen 

och sårbar medan grupperna    visar sig mer tuffa och 

framåt.  

Nyckelord  Marknadsföring, relationsmarknadsföring, 

sociala medier, tjänstemarknadsföring, 

Generation Y, identitet och konsumtion 
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1. Introduktion  

I denna del presenteras uppsatsens forskningsfält och här vill vi även belysa 

problematiken inom området. Vi vill också beskriva uppsatsens syfte och dess 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur uppsatsens 

disposition ser ut.  

1.1 Problemformulering och tidigare forskning 

Då vi besökte företaget STS, IBS fick vi ett påstående levererat till oss om att 

deras marknadsföring är något förlegad. STS är en välkänd 

utbildningsorganisation och en av deras grenar är IBS, International Business 

Schools. IBS riktar sig till ungdomar som är i åldern mellan 17 och 23 år och de 

erbjuder utlandsstudier på högskolenivå, de erbjuder en tjänst som kan innebära 

ett livsavgörande beslut. Frågan är hur de ska lyckas fånga denna trendiga, kräsna 

målgrupp som varje dag utsätts för ett överflöd av valmjöligheter och information. 

Hur ska de fånga den svårflörtade generation Y, som dessutom befinner sig mitt i 

sitt identitetsskapande? 

 

Generation Y är en målgrupp som är uppvuxen i ett samhälle som präglas av 

teknisk utveckling, många valmöjligheter och ett enormt informationsflöde. 

Anders Parment, verksam som ekonomie doktor vid Linköpings universitet har 

studerat hur denna målgrupp kommer att medföra många och stora förändringar i 

samhället. Parment menar exempelvis att generation Y ser mycket i livet som 

utbytbart och av denna anledning ökar konkurrensen mellan företag. Vidare 

menar Parment att beteenden och hur man konsumerar allt mer påverkas av 

identiteter och sociala nätverk (SVD; 2010-04-26).  Det finns teorier som menar 

att denna generation är väldigt starka individer och att de präglas av individualism 

samtidigt som det å andra sidan påstås att de lyssnar väldigt mycket till det 

kollektiva och är formbara av sina vänner. Är det så här? Vi återfinner genom 

detta en problematik då det gäller att utforma marknadsföringen till denna 
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generation. För vad vill de ha? Vill de ha vad de själva säger eller vill de ha det 

som deras vänner vill ha? Bör man marknadsföra sig till dem som grupp eller 

som individ?  

Marknadsföring är ett brett område som är nästintill överfullt med olika teorier. 

Dessutom skiljer man på marknadsföringen av tjänster och marknadsföringen av 

produkter. Det finns teorier om strategisk marknadsföring, målgruppsanalyser, 

konsumentbeteende och målgruppssegmentering för att endast nämna ett fåtal. 

Segmentering utförs för att man på ett mer effektivt sätt ska kunna utforma sin 

marknadsföring. Det handlar om att ställa sig tre frågor; Vilka vill vi nå? Vad vill vi 

säga till dem och hur ska vi säga det? (Dahlén, Lange; 2008: 126). Kortfattat kan 

man säga att alla dessa teorier tar upp vikten av att lära känna sin kund. Det finns 

alltså marknadsföringsteorier som talar om vikten av att lära känna sin kund men 

det finns dock begränsad information kring hur man efter att ha lärt känna sin 

målgrupp bör utforma marknadsföringen till dem. En målgrupp som det dock 

finns information om hur man bör marknadsföra sig till är barn. Dessa teorier 

förmedlar vad man bör tänka på och hur marknadsföringen bör vara utformad. 

Man bör vara väl medveten om att barn saknar förmågan att skilja på information 

och reklam (Konsumentverket; 2010-04-16). I vår uppsats har vi valt att inte 

utnyttja de teorier som talar om marknadsföring till barn. Detta på grund av att vi 

anser att personer i åldern 17-23 snarare är unga vuxna än barn och de har en 

förmåga att skilja på information och reklam. 

 

Inom marknadsföringsteorierna har vi uppmärksammat att de som talar om 

vikten av att lära känna sin kund och specificera sig mot dem resonerar kring detta 

genom att diskutera olika målgrupper. Det har dock uppkommit teorier från 

forskare som istället menar att man måste se till vilken generation målgruppen 

tillhör. Det samhälle som en individ vuxit upp eller lever i präglar vilka 

utmärkande drag som går att finna hos generationen. Beroende på vilken 
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generation man tillhör säger detta även mycket om hur man agerar som 

konsument. Forskningsinstitutet Mc Crindle menar att det är av allra största vikt 

att förstå generationens typiska sätt att kommunicera samt deras attityder i sociala 

sammanhang för att kunna attrahera dem (1: Parment; 2008: 16).  Vi menar att 

det inte endast bör finnas information om att man ska lära känna sin kund och 

göra målgruppsinriktad marknadsföring utan även hur denna marknadsföring ska 

se ut beroende på vilken generation den är riktad till. 

 

Parment som också fokuserar vid att studera olika generationer har skrivit om hur 

man marknadsför sig till generation 55 plus och menar att detta är en väldigt viktig 

fråga (1: Parment; 2008: 11). Vi har kunnat använda hans material till viss del då 

han talar om hur en generations specifika karaktär ställer krav på hur 

marknadsföringen bör vara utformad. Dock resonerar Parment kring detta utifrån 

en annan generation än den vi finner intressant. Vi menar att generation Y ställer 

så pass nya och annorlunda krav att det därför är nödvändigt att ta reda på hur 

man bör marknadsföra sig till dem. För att åstadkomma detta måste man få en 

förståelse för hur de tänker, hur de kommunicerar och vad de värdesätter. Hur 

resonerar denna målgrupp? Vad stimuleras de av? Och vad är spännande för 

dem?   

 

I denna uppsats vill vi därför bidra med kunskap kring tjänstemarknadsföring till 

generation Y med hänsyn till utmärkande drag hos individen respektive 

kollektivet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera hur ett företag kan utforma 

tjänstemarknadsföring till generation Y.  
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1.3 Frågeställningar 

 Hur förhåller sig generation Y till marknadsföring av en tjänst? 

 Hur kan kunskap om generation Y bilda underlag för ett företags 

tjänstemarknadsföring? 

 

1.4 Disposition  

Denna uppsats påbörjas med en inledning och problemformulering som sedan 

mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. I uppsatsens andra kapitel 

presenteras de vetenskapliga utgångspunkterna, den teoretiska strategin och 

urvalet, uppsatsens empiriska tillvägagångssätt och de fallstudieföretag uppsatsen 

utgår ifrån.  Därefter följer en redogörelse för vilka typer av intervjuer som ligger 

till grund för den empiriska studien samt hur urvalet till dessa har gått till. Efter 

detta avsnitt följer uppsatsens teorikapitel, där beskrivs och förklaras de två 

teoretiska fält, marknadsföring och generation Y, som ligger till grund för denna 

uppsats. Teorikapitlet inleds med en egenkonstruerad modell som har som syfte 

att beskriva hur uppsatsens två teoretiska utgångspunkter hänger samman. 

Därefter följer en redogörelse för de marknadsföringsteorier som använts. 

Teorikapitlet fortsätter med en fördjupning i teorier om generation Y. 

Teorikapitlet avslutas sedan med avsnittet Marknadsföring och generation Y, detta 

är en redogörelse för skärningen mellan de två teoretiska fälten. Efter detta 

beskrivs i kapitel fyra uppsatsens empiriska studie och analys. Uppsatsen avslutas 

sedan med ett kapitel av slutsatser, generaliserbarhet och förslag till vidare 

forskning. I slutet av detta kapitel vill vi även ge ett antal normativa råd till vårt 

fallstudieföretag. 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras en förklaring till hur vår forskningsprocess gått till samt 

en redogörelse över varför vi valt att göra på detta sätt. Här presenteras uppsatsens 

vetenskapliga utgångspunkter och här återges en beskrivning av vilket teoretiskt 

och empiriskt urval som gjorts.  

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter  

Förarbetet till denna uppsats inleddes genom att vi gjorde ett besök hos STS, IBS. 

Vi gjorde detta besök för att skapa en förståelse för företagets marknadsföring då 

detta sedan skulle fungera som vårt empiriska utgångsläge i form av en fallstudie. 

Därefter satte vi oss in i teorier om marknadsföring och generation Y för att 

senare återigen kunna utgå från det empiriska fältet.  Utifrån uppsatsens syfte som 

förutsätter att vi kan gå på djupet i vår undersökning ansåg vi det vara mest 

relevant att använda oss av en kvalitativ metod.  

 

Uppsatsen har alltså tagit form utifrån såväl teoretiskt som empiriskt material och 

därmed har vi utgått från det abduktiva angreppssättet. I den abduktiva 

forskningsprocessen tas såväl teoretiskt som empiriskt material form och 

omarbetas kontinuerligt. Dessutom ligger fokus vid att förstå ett underliggande 

mönster och det används ofta vid fallstudiebaserade studier. Vid detta 

tillvägagångssätt väljer man att studera empiriskt material, men bortser inte från 

teoretiska föraningar (Alvesson, Sköldberg; 2008:55ff).  Då denna uppsats har 

som syfte att komma åt tyst kunskap i ett specificerat fall anser vi det abduktiva 

perspektivet vara lämpligt.  
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Vi vill i denna uppsats komma åt generation Y:s tolkningar och uppfattningar samt 

se hur detta återspeglar sig i hur de tar till sig budskap. Vi vill dessutom försöka 

skapa en förståelse utifrån deras perspektiv och vi anser det därför relevant att 

utgå från ett fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologin förespråkar ett tolkande 

perspektiv där fokus ligger vid att skapa förståelse för hur individer formar mening 

i sitt liv. För att förstå världen sätter forskaren sina egna åsikter åt sidan. Vi har valt 

att anlägga detta perspektiv då fenomenologin menar att den sociala realiteten 

innehåller mening och att människor uttrycker mening genom handlingar. 

Människors handlingar speglar alltså personens värderingar och åsikter. Dessutom 

är det enligt fenomenologin upp till forskaren att förstå vad människor anser vara 

sunt förnuft och utifrån detta försöka göra tolkningar utifrån deras synsätt 

(Bryman; 2002:27).  Vi anser alltså att fenomenologin är det mest relevanta 

perspektiv för denna uppsats då syftet handlar om förståelse och tolkning. 

 

2.2 Teoretiskt tillvägagångssätt 

De två teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är marknadsföring och 

generation Y. Vi inledde vår forskning genom att fördjupa oss inom dessa två 

teoretiska fält. Detta gjorde vi genom att söka litteratur i form av böcker, 

vetenskapliga artiklar och Internetkällor. Vi var noggranna med att förhålla oss 

kritiskt gentemot allt material. Exempelvis tog vi reda på vem som givit ut 

artiklarna och vem som står som avsändare till Internetkällorna. Därutöver tog vi 

hänsyn till hur pass uppdaterat och aktuellt materialet var. För att öka 

trovärdigheten och tyngden ytterligare valde vi att utnyttja framgångsrika forskares 

material, exempelvis Christian Grönroos och Philip Kotler.  

 

Då uppsatsens startskott utgår från ett påstående om en förlegad marknadsföring 

har vi valt att undersöka ett teoretiskt fält av marknadsföring. Detta inleds med ett 

avsnitt som berör traditionell marknadsföring. Detta för att vi vill åstadkomma en 
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förståelse av hur man traditionellt sätt betraktar marknadsföringen. Vi tar även 

upp ett relationsperspektiv inom marknadsföring, som ett flertal forskare menar 

är en utveckling och förlängning av det traditionella. Vi har valt att anlägga detta 

perspektiv då det lämpar sig väl vid marknadsföringen av tjänster, eftersom 

marknadsföring av tjänster fokuserar vid skapandet av relationer till kunder. 

Därtill har vi studerat modern marknadsföring och vilka olika marknadskanaler 

som idag finns att tillgå. Detta har vi gjort för att kunna utnyttja den senaste 

kunskapen inom området och för att generation Y är välinsatta i teknikens 

utveckling. Den andra delen av marknadsföringsfältet berör teorier om 

tjänstebaserad marknadsföring. Dessa är av relevans då marknadsföring av tjänster 

skiljer sig från marknadsföringen av produkter och då vår fallstudie utgår från 

marknadsföringen av en tjänst. Inom det teoretiska fältet som berör generation Y 

har vi behandlat teorier som handlar om denna generation. Vi har även tagit upp 

teorier som berör identitetsskapande inom konsumtion. Detta har vi gjort för att 

vi vill lära känna målgruppen och få en förståelse för deras värderingar. Vi har 

även undersökt teorier om identitetsskapande då vi förutsätter att denna 

generation befinner sig i en identitetsskapande fas av livet. 

 

Vi menar att vi utan dessa teorier inte kan åstadkomma uppsatsens syfte. Syftet 

förutsätter att vi har goda kunskaper inom marknadsföringsfältet, vad denna 

generation efterfrågar och värdesätter samt vad som är av vikt vid 

marknadsföringen av en tjänst.  Vi måste utgå från de teoretiska fält som finns 

tillgängliga och fokusera på skärningen dem emellan för att lyckas åstadkomma en 

kännedom om hur man utformar marknadsföring till generation Y.  

 

2.3 Empiriskt tillvägagångssätt  

Efter en fördjupning av de teoretiska fälten har vi i uppsatsen även valt att 

genomföra en empirisk studie. Detta då vi anser att det behövs mer kunskap rent 
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empiriskt för att åstadkomma uppsatsens syfte. Vi har tagit med oss relevanta 

delar av teorin för att utnyttja dem i vår empiriska undersökning med en ambition 

av att kunna utveckla och driva dessa teorier vidare. Den empiriska 

undersökningen tar sin utgångspunkt i fallstudien av STS, IBS.  Vi har valt att 

genomföra intervjuer med generation Y och vi har använt företagets 

marknadsföring i form av deras befintliga utbildningskatalog som ett underlag i 

intervjuerna. Varje intervju har inletts med en bildanalys av framsidan på 

katalogen. Vi menar att en bildanalys är ett kraftfullt verktyg för att komma åt 

spontana intryck, känslor och åsikter. Vi menar dessutom att respondenterna 

genom bildanalysen fick chans att diskutera fritt. 

 

Den empiriska strategin har dessutom utformats med hänsyn till det teoretiska 

urvalet. Utifrån teorierna valde vi att utforma olika rubriker och teman som sedan 

fick fungera som en slags mall vid utformningen av intervjufrågorna. I de olika 

intervjuerna har vi låtit diskussionerna ta form kring ämnen som; vad målgruppen 

förväntar sig i ett företags marknadsföring, vad som tilltalar dem och hur man bäst 

kommer åt dem som målgrupp. Dessutom har vi i den empiriska strategin tagit 

hänsyn till den problematik som vi antar kan återfinnas i skillnader då det gäller 

individens respektive kollektivets åsikter och värderingar kring marknadsföring. 

För att komma åt denna problematik har vi valt att utföra två stycken enskilda 

intervjuer och sedan tre stycken fokusgruppsintervjuer. Vi menar att vi genom 

detta kan komma åt utmärkande drag hos individen respektive kollektivet och se 

om och i så fall hur deras resonemang skiljer sig åt. Respondenterna har inte fått 

information om att undersökningen utförts på detta sätt, detta för att de inte ska 

vara färgade av den eventuella underliggande problematiken.  

Vi har utgått från samma struktur och teman i intervjuguiderna både vid de 

enskilda intervjuerna och vid fokusgruppsintervjuerna. Anledningen till detta är 

för att materialet skulle bli hanterbart och inte alltför spretigt. Vi menar att 
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diskussionerna annars skulle kunna ta form kring väldigt olika ämnen och därför 

inte utgöra något jämförbart material för vår kommande analys. Även Wibeck 

menar att det finns fördelar med att använda sig av liknande intervjuguider då det 

underlättar den kommande analysen (Wibeck; 2000:51). 

 

Vi menar att utformningen av vår empiriska strategi gör det möjligt för oss att 

bidra med kunskap som är av största vikt för marknadsförare som då kan få en 

uppfattning om hur de bäst kan vända sig till generation Y.  

  

 

2.3.1 Fallstudieföretaget STS, IBS 

STS, Student Travel Schools, är en utbytesorganisation och researrangör som 

funnits sedan 1958 (STS; 2010-04-22). En av STS utbildningar är IBS, 

International Business School. IBS inriktar sig på eftergymnasiala studier 

utomlands och erbjuder en komplett utbildningstjänst med studier, praktik och 

boende. För att studenten ska känna sig trygg på plats finns kontaktpersoner 

tillgängliga på varje ort (IBS utbildningskatalog 2010/2011). IBS använder sig till 

stor del av en katalog i sin marknadsföring. I denna kan man läsa om olika 

utbildningar på olika platser i världen. IBS har en egen hemsida och de är även 

aktiva på Facebook.  

 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har valt att utforma de enskilda intervjuerna som semistrukturerade intervjuer. 

En semistrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från en intervjuguide som 

snarare består av olika teman än specificerade frågor, detta ger respondenten 

möjlighet att svara på frågorna på ett obundet och flexibelt sätt. Det är en 

användbar metod då man som forskare ämnar komma åt människors preferenser 

av specifika ämnen (Bryman; 2002:301ff). Vi har tillämpat denna typ av intervju 



17 

 

då vi inte haft som avsikt att styra respondenterna i för stor uträckning. Vi har 

istället velat låta dem vara kreativa och öppna sig inför oss då det är just deras 

preferenser och åsikter vi vill komma åt. Efter varje semistrukturerad intervju 

valde vi att göra fokusgruppsintervjuerna. 

 

2.3.3 Fokusgruppsintervjuer 

Vi valde att genomföra fokusgruppintervjuer då vi ville undersöka hur generation 

Y diskuterade tillsammans i grupp samt hur de påverkades av varandra. 

Fokusgrupper som metod är användbar då man vill fördjupa sig i vad människor 

har för förhållningssätt och inställning till ett givet ämne (Wibeck; 2000:10). För 

att åstadkomma uppsatsens syfte förutsätter det att vi lär känna generation Y och 

vi menar att fokusgrupper ger en god möjlighet för detta. Fokusgrupper skapar 

tillfällen för upptäckter och hjälper forskaren att på djupet kunna förstå 

bakgrunden till människors kunskap och tankar (Wibeck; 2000:127). Av dessa 

anledningar anser vi denna metod vara väl lämpad för denna uppsats.  Metoden 

underlättar även för att studera både innehåll och interaktion. Utöver detta ges en 

möjlighet att studera samspelet i gruppen och hur medlemmarna framställer idéer 

och lärdomar tillsammans (Kitzinger1994 i Wibeck; 200:20). Det är av denna 

anledning som vi har valt att använda oss av fokusgrupper, för att komma åt hur 

kollektiva åsikter tar form. Det kan dock vara en risk om respondenterna inte 

vågar uttrycka sina ståndpunkter för att de känner sig påverkade av grupptryck. De 

kanske håller med om något som de egentligen inte står för då de vill vara andra 

gruppmedlemmar till lags (Krueger 1998 i Wibeck 2000:121). Det finns tillfällen 

då individer endast säger vad som betraktas vara socialt accepterat vilket gör att 

moderatorn går miste om sanningsenlig information (Albrecht et al 1993 i 

Wibeck 2000:121).  Det är just om den här risken uppstår som vi får en möjlighet 

att jämföra fokusgruppintervjuerna med de enskilda intervjuerna. Vi kan då 

utnyttja informationen från fokusgrupperna och jämföra den med de 
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semistrukturerade intervjuerna och därigenom se om den problematik vi antar 

finns faktiskt existerar. Skiljer sig den enskilda individens preferenser och 

värderingar åt från gruppens? Eller skiljer det sig inte nämnvärt åt, kanske 

kompletterar de snarare och förstärker varandras åsikter?  Vi menar att det 

dessutom finns förtjänster i att utföra enskilda intervjuer och sedan 

fokusgruppintervjuer. Detta då vi vid de enskilda intervjuerna kan gå mer på 

djupet av ämnet, medan vi i fokusgrupperna kan få ett vidare perspektiv av ämnet 

och att gruppdynamiken kan leda till att diskussionerna blir nytänkande och mer 

obundna.   

 

I vår uppsats har vi som avsikt att lära känna generation Y och vi vill komma fram 

till hur den här generationen generellt sätt betraktar marknadsföring. Avsikten 

med att genomföra en studie med hjälp av fokusgrupper är inte att skapa några 

statistiska slutsatser. Det handlar snarare om att forskaren gör en slags 

generalisering som sedan kan sammankopplas med människor inom en viss 

kategori (Wibeck; 2000:123).  Även detta resonemang stöder vårt val att arbeta 

med fokusgrupper. 

 

2.3.4 Urval 

Då vi satte ihop våra fokusgrupper var vårt enda kriterium att personerna befann 

sig i STS, IBS målgrupp, alltså i åldern 17-23 år. Då Wibeck menar att det finns 

många fördelar med att inte ha för stora fokusgrupper, valde vi att låta varje grupp 

bestå av tre till fyra personer. Dunbar (1997) menar vidare att i grupper som 

består av mer än fyra personer blir det betydligt svårare att bevara allas 

koncentration och intresse (Wibeck; 2000:49).  

 

Vi gjorde vårt urval enligt snöbollsprincipen. Detta går ut på att forskaren 

kontaktar ett fåtal personer och utnyttjar sedan dem för att knyta ytterligare 
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kontakter med respondenter som är passande för undersökningens ämne 

(Bryman; 2002:115). Vi valde att kontakta tre personer som alla befinner sig i 

åldern mellan 17-23 år. Dessa tre personer fick sedan bilda varsin fokusgrupp 

utifrån kriteriet att alla respondenter skulle befinna sig i målgruppen. Genom att 

utnyttja snöbollsprincipen förmodar vi att de utvalda personerna vände sig till 

kompisar eller åtminstone personer som de redan känner. Detta menar vi är 

lämpligt för vår studie då vi vill undersöka hur personerna kommunicerar i grupp 

tillsammans med personer som de i en verklig situation förmodligen skulle vända 

sig till. Vi menar att detta speglar verkligheten på bästa sätt eftersom de med stor 

sannolikhet resonerar och diskuterar ett beslut om utlandsstudier med sina vänner 

snarare än med främlingar. Dessa grupper kan kallas för ”naturliga grupper”. 

Fördelen med att låta grupper ta form kring redan existerande grupper, som 

exempelvis en grupp av vänner, är att diskussionerna tar form på ett naturligt sätt 

och att respondenterna inte blir rädda för att delta (Bryman; 2002:333).  

 

2.3.5 Vår roll som forskare 

Vid våra intervjuer hade vi som avsikt att inte vara alltför styrande som 

moderatorer. Vi ville att diskussionerna skulle ta form mellan respondenterna och 

inte mellan respondenterna och oss. Vi anser själva att vi lyckades bra med detta 

då vi inte blev delaktiga i konversationerna. Vi utförde våra intervjuer i grupprum 

på Campus i Helsingborg. Dessa lokaler lämpade sig väl då de utgjorde en 

”neutral plats” som ingen av respondenterna hade någon särskild förhållning till. 

Intervjuerna tog ca en timme och vi spelade in alla intervjuer för att sedan kunna 

transkribera dem. Vid fokusgruppsintervjuerna blev vi förvånade över hur väl 

diskussionerna tog form och löpte på utan vår hjälp och vi behövde inte ställa en 

del av de följdfrågor som vi hade gjort vid ett eventuellt avstannade av 

diskussionerna. Vid de enskilda intervjuerna fick vi som moderatorer dock vara 

något mer styrande och använda oss av fler följdfrågor utifrån de teman vi valt att 
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ställa upp.
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3. Teoretiskt ramverk   

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Vi har vi valt att 

konstruera en modell för att presentera vårt val av teorier samt för att tydliggöra 

var uppsatsens kunskapsbidrag kommer att ligga. 

 3.1Marknadsföring       3.2Generation Y 

 

 

                           3.3 Marknadsföring och generation Y 

Denna modell visar hur uppsatsens teoretiska utgångspunkter hänger samman 

och den tydliggör den teoretiska avsaknaden som finns i spetsen av triangeln. I 

den teoretiska ramen tar vi upp teorier om marknadsföring utifrån ett nytänkande 

perspektiv samt de unika kraven som ställs vid marknadsföringen av tjänster. Vi 

tar även upp teorier som berör generation Y. Utifrån etablerade teorier har vi här 

valt ut egenskaper som karaktäriserar denna målgrupp, egenskaperna har sorterats 

fram utifrån de som vi själva ansåg vara mest lämpade vid vår undersökning av 

marknadsföring. Vi tar även upp teorier som handlar om hur denna målgrupp 

utformar sin identitet genom konsumtion.  

 

 Vi vill belysa gränssnittet mellan dessa teoretiska fält då vi menar att det är 

skärningen mellan teorierna som kan generera en förståelse för hur man bör 

marknadsföra sig till generation Y, vilket utgör det kunskapsområde som 

uppsatsen ämnar fylla. 
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3.1Marknadsföring 

Traditionellt sett ses marknadsföring som en samling verktyg och tillvägagångssätt. 

Vid detta synsätt blir marknadsföringen något som endast förknippas med 

marknadsspecialister och man utesluter andra avdelningar i organisationen. Den 

framstående servicemanagementforskaren Christian Grönroos menar att detta är 

tecken på att man inte bryr sig om sina kunder, eftersom man då borde se ett 

vårdande av kundrelationer som väsentlig inom alla delar av organisationen och 

att detta ska vara inkluderat i marknadsföring (Grönroos; 2002:259). 

 

Inom det traditionella perspektivet utgår man från transaktionell marknadsföring, 

vilket ser utbytet av värde som det centrala och marknadsföringen ses som de 

aktiviteter som förenklar denna utbytesprocess. Denna marknadsföring utgår från 

4P-modellen, plats, pris, produkt och påverkan. Denna marknadsföring har varit 

framgångsrik på marknader där det inte krävts särskilt mycket kommunikation 

mellan konsument och producent. Den bygger även på ett slags ”pushfilosofi” där 

kunden ständigt utsätts för ett flöde av budskap och tillslut därför konsumerar 

(Grönroos; 2002:32ff). Tidsperspektivet vid denna typ av marknadsföring är 

relativt kort då man behandlar en kund i taget och eftersträvar snabba reslutat 

(Grönroos; 2002:281). Den traditionella marknadsföringen är ofta enkelriktad, 

kostar mycket och ger dessutom lite information om kunderna. Efter 1970-talet, i 

takt med globaliseringen, ökad konkurrens och teknologisk utveckling växte en ny 

modell för marknadsföring fram, nämligen relationsmarknadsföring. Detta 

perspektiv menar istället att det är interaktionen och förhållandet mellan 

konsument och producent som är kärnan i marknadsföringen (Grönroos; 

2002:32ff). 

 



23 

 

3.1.2 Relationsmarknadsföring  

Inom relationsmarknadsföring utnyttjas två former av marknadsföring. Den 

transaktionella, som utgår från 4P- modellen och den interaktiva som istället 

inkluderar alla de resurser som på något sätt förmedlar kundkontakter (Grönroos; 

2002:282). 

Relationsperspektivet ser kunden som en partner i relationen och utgår från att en 

god relation kan bidra till att kunden gör köp utöver kärnprodukten/ kärntjänsten 

och dessutom blir en återkommande kund (Grönroos; 2002:32ff). Detta 

perspektiv sätter kundens välbehag i första rummet och företag som arbetar med 

relationsmarknadsföring bör sträva efter att inte endast tillgodose kundens 

önskningar utan även överstiga hennes förväntningar (Grönroos; 2002:51).  

 

Relationen till kunderna ska bygga på att man stödjer dem och ger dem ett 

ständigt informationsflöde även då de inte konsumerar (Grönroos; 2002:47ff). 

Enligt relationsperspektivet är värde ingenting som kan finnas invävt i produkter 

och det kan heller inte skapas i förväg. Värdet uppstår istället av kunden i 

relationen till leverantören. Marknadsföringen går alltså ut på att generera värde 

snarare än att sprida värde. Eftersom att detta perspektiv utgår från att kunden är 

med och skapar värdet krävs ett samspel mellan kund och leverantör, det krävs 

kommunikation och interaktion (Grönroos; 2002:36).  

 

En av de viktigaste delarna i relationsmarknadsföring handlar om att lära känna 

sina kunder, man bör alltid försöka komma så nära sin kund som möjligt. Ett 

företag bör inte betrakta sina relationer som att de endast har en relation till sina 

kunder, varje kund har istället en unik relation till företaget vilket gör att företaget 

har ett flertal olika relationer som alla är unika och därför måste underhållas på 

olika sätt (Grönroos; 2002:43). 
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3.1.3Tjänstemarknadsföring  

Oavsett vilken typ av tjänst det handlar om är tjänster alltid relationsinriktade och 

därför menar Grönroos att ett relationsperspektiv bör anläggas vid 

marknadsföringen av tjänster (Grönroos; 2002:32ff). Dessutom skiljer sig 

marknadsföringen av produkter från marknadsföringen av tjänster och kundernas 

förväntningar och beslutsunderlag ser annorlunda ut. Tjänster innehåller ofta 

opåtagliga faktorer och det är ofta dessa som skapar värdet av tjänsten. På grund 

av detta kan marknadsförare med fördel använda sig av metaforer och image för 

att förmedla tjänstens positiva egenskaper. Eftersom att tjänster är opåtagliga kan 

det vara svårt för kunder att göra en rättviss visualisering av tjänsten då den bygger 

på egna förväntningar. Därför kan det vid marknadsföringen av tjänster resultera i 

att det uppstår ett flertal olika förväntningar. Marknadsförare kan minimera den 

här risken genom att hjälpa sina kunder att göra val genom att tillhandahålla 

information och utbilda dem både innan, under och efter processen (Lovelock, 

Wirtz; 2007: 16ff). 

 

Ett företag måste behärska skapandet av ett totalt tjänsteerbjudande, dvs. 

tjänstekonkurrensen om de ska bli framgångsrika i sin relationsmarknadsföring. 

Kunder är idag mer inflytelserika och kvaliteten på erbjudandet är starkt beroende 

av kunden. Företag bör kommunicera och samverka på ett sätt som underlättar 

för relationsskapande. Det är dock alltid kunden som avgör om en relation 

existerar eller inte (Grönroos; 2002:44 ff). 

 

3.1.4 Varumärken 

Konsumenter i dagens samhälle påverkas i allt större grad av varumärken. 

Varumärken är idag ständigt närvarande och påverkar konsumenter såväl 

medvetet som omedvetet. Varumärken har, i dagens konsumtionssamhälle, alltså 
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kommit att bli väldigt betydelsefulla för människor. Forskning kring varumärken 

betonar att dessa fungerar som så mycket mer än enbart en symbol, det hjälper 

även konsumenten att utveckla synen på sig själv. Många gånger har konsumenter 

både kraftfulla och personliga förhållanden till ett företags varumärke, vilket 

Bengtsson och Östberg menar har lett till att varumärken har blivit ett bra verktyg 

för att komma åt sina konsumenter. Vidare menar Bengtsson och Östberg att det 

är konsumentens uppfattning av betydelsen av att konsumera ”rätt” varumärken 

som har gjort att varumärket blivit en allt mer viktig resurs för företag (Bengtsson, 

Östberg; 2006:5ff). Även Parment menar att uppståndelsen kring varumärken är 

något som expanderat under de senaste decennierna. Han menar att det inom 

marknadsföring blivit allt viktigare att förstå varumärkens funktion och utveckling.  

Parment poängterar även att ett kraftfullt varumärke underlättar för företag att 

profilera sig till konsumenter som näst intill dränks i erbjudanden och 

meddelanden. Han menar att ett kriterium för företags överlevnad i dagens 

kommunikationssamhälle många gånger kan härledas till ett starkt varumärke (3: 

Parment; 2008:120).  

 

3.1.5 Moderna marknadsföringskanaler  

I dagens samhälle har det blivit allt svårare för företag att fånga konsumenters 

uppmärksamhet. Detta beror på att konsumenter har allt mindre tid och att 

utrymmet blivit mindre eftersom att det finns ett överflöd av budskap på 

marknaden. Av denna anledning är det av största vikt att företag profilerar sitt 

budskap för att kunna nå den man vill tala till. Då dagens medier har en enorm 

genomslagskraft måste man vara medveten om att budskap som tidigare haft stor 

effekt idag kan passera den tänkta mottagaren obemärkt förbi (3: Parment; 

2008:198ff).  
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Ett begrepp som upprepas gång på gång inom marknadsföring är ”nyskapande”.  

Ett innovativt tankesätt krävs för att lyckas bemöta kunder som befinner sig i en 

värld som ständigt förändrar sig (Dahlén; 2002:16). Marknadskonsulenten 

Andrew Marsden diskuterar hur de utmaningar och krav som marknadsförare 

ställs inför i framtiden är annorlunda och vad de därför bör känna till. Marsden 

menar att effektiv marknadsföring måste balansera mellan kollektiva och 

individuella identiteter och att marknadsförare måste förstå värdet av olika 

generationer och deras skilda behov och efterfrågningar. Vidare menar Marsden 

att marknadsförare bör förstå ny media och inse att Internet är ett kraftfullt 

informationsmedium (Marsden; 2009:30ff).  

 

Dagens teknologi har skapat en rad olika möjligheter för att marknadsföra tjänster 

och de egenskaper som en tjänst har. Nya marknadsföringsmiljöer som skapas 

med hjälp av dagens teknologi ger kunden en möjlighet att vara mer aktiv. 

Kunden har, med hjälp av dagens informationsteknologi, lätt att påträffa ett stort 

utbud av produkter av skilda slag. De nya medierna har även gjort att man inriktar 

sig allt mer på den som ska ta emot budskapet och att en aktivitet från två eller fler 

parter kan skapas, en så kallad interaktion (Echeverri, Edvardsson; 2002:265ff). 

Vid tillämpningen av mediebaserad kommunikation, är det dock näst intill 

omöjligt att ge respons eller kontrollera att mottagaren har förstått budskapet. Det 

ställs därför oerhört höga krav på den kommunikativa talangen vid 

marknadsföring av tjänster (Echeverri, Edvardsson; 2002:247).    

 

3.1.6 Kommunicera med sin målgrupp, tvåvägskommunikation  

Utöver interaktion och kommunikation krävs det en förståelse av sin målgrupp. 

Den framgångsrike marknadsföraren Philip Kotler menar att det inom 

marknadsföring finns tio dödssynder. En av dessa menar Kotler är att företaget 
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inte förstår sin målgrupp. Det är enligt honom under all kritik att företag inte 

genomför någon som helst målgruppsstudie och det är heller inte bra om den är 

mer än tre år gammal, målgruppsanalysen bör alltså uppdateras kontinuerligt. 

Dagens kunder kan omöjligtvis känna, agera eller tänka som de gjorde för tre år 

sedan. Det är alltså av största vikt att ständigt föra en dialog med sin målgrupp 

(Kotler; 2004:21ff). 

 

 God marknadskommunikation bottnar i en bred förståelse för kommunikation 

och för att skapa kvalitet i sina kundrelationer är det viktigt att man utöver att 

kommunicera till kunderna även kommunicerar med dem (Echeverri, 

Edvardsson; 2002:25). I dag har kundinsikt kommit att bli ett slagord och de 

företag som skaffar sig god insikt om kundernas behov, uppfattningar och 

beteenden har betydligt lättare att generera konkurrensfördelar (Kotler; 2004:23).  

3.1.7 Internet  

Det finns nya marknadsföringsfärdigheter som är av största relevans i 2000-talets 

marknadsföring, däribland Internetmarknadsföring. Vad som karaktäriserar en 

tjänst stämmer väl ihop med marknadsföringen via Internet (Echeverri, 

Edvardsson; 2002:265). Detta då Internet främjar en tvåvägskommunikation och 

ofta möjliggör att det skapas relationer mellan olika aktörer. Som Grönroos 

menar är det etableringen av en relation som är det allra viktigaste vid 

marknadsföringen av en tjänst. På Internet är det dessutom kunden som tar 

initiativet till en första kontakt och Internet möjliggör både transaktionell och 

interaktiv marknadsföring. (Grönroos; 2002:276).  

 

Den tionde och sista synden som Kotler tar upp handlar om att företag inte 

utnyttjar teknik på ett maximalt sätt. Detta kan exempelvis vara en otillräcklig 

användning av Internet då det kan användas till mycket mer än vad de flesta 

företag känner till (Kotler; 2004:99). Företag kan genom Internet erbjuda mer 



28 

 

uppdaterad och utförlig information än traditionella medier som exempelvis 

tidskrifter och TV (Echeverri, Edvardsson; 2002:271). Trots Internets fördelar är 

det ofta marknadsföringsstrategier som bygger på ett flertal olika medier som är 

det optimala (Echeverri, Edvardsson; 2002:280).   

I en artikel som publicerats i tidsskriften Tourism management förs ett 

resonemang kring hur Internet gjort att turismrelaterad information distribueras 

på helt nya sätt. Dessutom har detta förändrat sättet som människor planerar och 

konsumerar sitt resande (Buhalis & Law 2008 i Xiang, Gretzel; 2010:179). För att 

kunna utforma framgångsrika marknadsstrategier är det nödvändigt att förstå 

teknologiska förändringar och förändrat konsumentbeteende (Xiang, Gretzel; 

2010:179). 

 

3.1.8 Sociala medier  

Idag talar man om att samhället genomgår en digital revolution. Revolutionen i sig 

är inte det väsentliga utan det är hur man påverkar människor som har förändrats 

genom denna revolution.  Marknadsföring handlar just om påverkan och genom 

digitala kanaler som fungerar i ett komplext nätverk kan man åstadkomma 

effekten av att ett plus ett blir tre. Dessa digitala kanaler kallas sociala medier 

(Ström, 2010;11), vilket är den senaste trenden på Internet. Dessa har under de 

senaste åren haft en enorm genomslagskraft då det gäller hur människor söker 

information om bland annat resmål på Internet. Sociala medier innehåller olika 

former av information som återges av konsumenter själva, det kan exempelvis 

vara bloggar, Facebook, virtuella närverk, YouTube eller Twitter.  Sociala medier 

möjliggör att konsumenter kan dela med sig av sina personliga erfarenheter och 

åsikter. Detta kan sedan fungera som information och beslutsunderlag för andra 

konsumenter. Innehållet i sociala medier består av information som skapas, sprids 

och används av konsumenter som har som syfte att utbilda andra konsumenter 

om varumärken, produkter eller tjänster. Eftersom att informationen som 
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tillhandahålls genom sociala medier skapas utifrån konsumenter kan de innehålla 

alltifrån fakta, rykten, åsikter eller intryck (Xiang, Gretzel; 2009:179ff). 

 

Thomas Friedman, amerikansk journalist och författare, uttrycker att “jorden är 

platt”. Med detta menar han att genom Internet får konsumenter allt större 

inflytande över hur information bör vara utformad. Internet har dessutom en 

förmåga att skapa förväntningar då människor använder sociala medier för att 

rekonstruera och återuppliva sina egna erfarenheter. Eftersom att sociala medier 

har så pass stor inverkan kan företag själva utnyttja sociala medier och integrera 

dem i sitt arbete. Exempelvis kan de ge plats åt forum på sin hemsida där 

konsumenter kan kommunicera med varandra. Ett annat sätt kan vara att 

företaget står som avsändare till en blogg, genom detta kan de både exponera sig 

som företag samtidigt som de främjar kommunikation mellan konsumenter 

(Xiang, Gretzel; 2009:179ff). 

 

3.2 Vilka är generation Y 

Det råder något delade meningar om precis vilka som tillhör generation Y, men 

flertalet definierar dem som de som är födda under 1980- talet eller senare. Det 

är denna definition som användas i uppsatsen då vi talar om generation Y. Det 

uttrycks ofta kommentarer kring generation Y i form av paradoxer, de kallas för 

respektlösa och besvärliga alternativt för ambitiösa och framåt. Generationen 

kännetecknas ofta av att de har en vilja att göra skillnad, de är kunniga 

Internetanvändare och de är uppvuxna med teknik. Generationen har en positiv 

syn på framtiden och de har under sin uppväxt präglats av ett stort 

kommunikations- och varumärkesflöde. Av denna anledning kan det ses som att 

de utgör en stor potential för marknadsförare(2: Parment; 2008: 21ff). 
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3.2.1 De är självständiga individer  

Vi lever idag i en värld som präglas av individualsim och ungdomar tror på idén 

om självförverkligande (2: Parment; 2008:22ff). Parment menar att Generation Y 

är vana vid att prata om sig själva, de är öppna och de delar gärna med sig av sina 

erfarenheter till andra. De har dessutom en lägre integritetsgräns än äldre 

människor (2: Parment; 2008:45). Denna generation är självständig och de är 

skarpsinta konsumenter som anser att de är benägna att skapa sina egna regler då 

det gäller socialt beteende (Crustinger, Knight, HaeJung: 2009;196).  

 

 Dagens marknad tillförs ständigt med nya kommunikationssignaler samt 

varumärken och det är sedan individen som avgör om dessa kommer att bli 

framgångsrika.  Dessutom har generation Y blivit utsatt för såväl ensidig 

kommunikation som interaktiv kommunikation vilket har resulterat i en genuin 

multikulturell tolerans. Genom exempelvis Internet har generationen kommit i 

kontakt med många olika kulturer och människor och är därför mer toleranta och 

öppna (2: Parment; 2008:22ff).  Det finns idag större möjligheter att bli sedd och 

nå ut till människor över hela världen, detta har format generation Y:s vilja att 

själva skapa sin tillvaro och de utnyttjar inte en mediekanal, utan många. Vidare 

besitter generation Y välutvecklade valstrategier. Under hela deras uppväxt har de 

lärt sig att det alltid finns flera olika valmöjligheter men att det är omöjligt att 

optimera alla dessa. De har istället utvecklat en god förmåga att veta när det är 

viktigt att göra val, vem de då ska fråga och hur de då ska söka information. 

Genom detta har de lyckats utveckla ett kritiskt förhållningssätt på ett naturligt sätt 

då de ständigt tvingats sålla bland stora mängder information. Till skillnad från 

äldre människor, som fick lära sig att göra val mycket senare i livet har generation 

Y utvecklat effektivitetsfördelar då det kommer till att göra val och sålla 

information (2: Parment; 2008:25ff).   
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Generationen fattar generellt väldigt snabba beslut (2: Parment; 2008:51). 

Generation Y är aktiva konsumenter som kräver att få sin röst hörd, flera av dem 

är vettiga konsumenter och de har lärt sig att de får vad de vill ha. Dessutom lever 

de i en värld som präglas av omedelbarhet och de hävdar för sina egna rättigheter.  

De har även en gemensam syn på att de själva skapar sitt öde och att de som 

individer är kapabla till att få saker att inträffa (2: Parment; 2008:24ff). 

 

Aggressivitet och självsäkerhet är två interaktionsformer som stämmer väl in på 

hur denna generation beter sig på marknaden. Aggressivitet handlar om att man 

använder verbala och icke verbala verktyg för att få sin vilja igenom medan 

självsäkerhet handlar om att man står upp för sina rättigheter utan att man 

inkräktar på andra individer, det kan exempelvis handla om att man ställer frågor 

och söker information.  Eftersom att generation Y utsätts för ett ständigt ökat 

informationsflöde är det kanske inte så underligt att de ofta antar ett självständigt 

konsumtionsbeteende (Crustinger, Knight, HaeJung: 2009;196ff). 

 

3.2.2 De är lättpåverkade och formbara  

Denna generation umgås inte endast med likasinnade individer vilket gör att 

generationen generellt har stora sociala nätverk (2: Parment; 2008:36). Då de 

umgås med personer i sin egen ålder antas dock ofta ”följa John” principen (Bille, 

Malmnäs, Nilsson; 2003: 66) vilket kan ses som en paradox och motsats mot den 

starka individen. Generation Y frågar och blir påverkade av sina kamrater i sina 

konsumtionsval, detta kallas för ”peer influence” och deras stora sociala nätverk 

styr konsumtionen i allt större utsträckning. Omgivningens val har stor inverkan 

på deras egna beslut och deras köpbeslut grundar sig på frågor som vem vill jag 

vara? Och vilken grupp vill jag tillhöra? Marknadsförare kan alltså skapa 

attraktion genom att få ”rätt” personer att använda sig av deras produkter eller 

tjänster. Dock bör marknadsförare vara medvetna om att generation Y är väldigt 
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krävande och de anser att företaget bör engagera dem. Såväl personal som kunder 

menar att de bör bli behandlade som jämlikar (Marsden; 2009:31). 

 

3.2.3 De söker meningsfull konsumtion  

Generation Y söker efter meningsfull konsumtion, de känner sig inte lika styrda 

av tvång och måsten som tidigare generationer och de utbyter i stor utsträckning 

mening med individer utanför familjen. Generationen söker ständigt efter nya 

vägar i livet och de utnyttjar konsumtion och många olika intryck för att finna 

dessa vägar. Fokus har förflyttats från förnuftsorienterad konsumtion till 

emotionelltorienterad konsumtion. Generation Y har gett emotionella kriterier 

större utrymme vid konsumtionsvalet, detta främst vid konsumering av exempelvis 

resor och upplevelser. Detta i kombination med föränderliga 

konsumtionsmönster och allt mer diffusa gränser mellan branscher gör att det blir 

svårare att veta vad kunder efterfrågar (2: Parment; 2008: 47ff). Det verkar som att 

Generation Y är rationella då det handlar om att göra val i livet och då de söker 

efter information men det är mer emotionella då det handlar om val av 

produkter, de vill ha produkter som levererar ett mervärde (2: Parment; 2008:52). 

Produkter och tjänster som framställs som autentiska och pålitliga blir oftast 

positivt bemötta av denna generation (Crustinger, Knight, HaeJung: 2009;196ff). 

Vad som även kännetecknar Generation Y i konsumtionsprocessen är deras 

bristande lojalitet. Detta beror på de många valmöjligheter och det stora utbud av 

olika tjänster och produkter som finns på dagens marknad (2: Parment; 2008:66). 

 

3.2.4 De är kräsna mottagare  

Generationen efterfrågar unika upplevelser och har en god förmåga att knyta an 

till värdefulla meddelanden. De har dessutom en god förmåga att sålla bort 

irrelevant information och därför hävdar forskare att generationen inte påverkas i 

särskilt stor utsträckning av klassiska annonser (Crustinger, Knight, HaeJung: 
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2009;196). Kotler menar att generation Y generellt är skeptiska till annonsering 

(Kotler; 2004:3). På grund av generation Y:s unika karaktär måste marknadsförare 

lära sig att se längre än endast till traditionella metoder inom marknadsföringen. 

De kan vara en lukrativ målgrupp men för att lyckas bemöta dem på bästa sätt 

måste företag förstå och inse hur de kan kombinera specifika marknadsstrategier 

som tilltalar dem (Crustinger, Knight, HaeJung: 2009;196ff). 

 

3.2.5 Deras identitetsskapande 

Grundsynen av identitet är svårt att fastställa då begreppet har många olika 

innebörder (Hammarén, Johansson; 2009:89). Identitet är en komplicerad 

sammansättning och olika infallsvinklar av ämnet kan inkludera klass, ålder och 

sexualitet. Andra saker som inkluderar en identitet är utbildning och kulturell 

bakgrund (Gauntlett; 2008:15).  

 

Det är svårt att bortse från sambandet med den inre och den yttre världen vid 

studier av ungdomars identitetskapande. Individen får en plats i samhället med 

hjälp av den sociala identiteten. Peter Berger, tysk sociolog, har tillsammans med 

sina kollegor utformat en redogörelse för den moderna identiteten. Berger menar 

att ett identitetskapande sker genom att individen själv är delaktig och det 

individuella står i centrum.  Detta gör att individer ser på tillhörigheten till det 

kollektiva på nya sätt (Hammarén, Johansson; 2009:21ff). 

 

Generation Y uppvisar ofta fler än enbart en identitet och för denna generation 

finns det dessutom ett större utrymme att påverka och utforma sin identitet. 

Generationen kan uppvisa en identitet i hemmet, en på arbetet och en annan i 

umgänget med vänner (2: Parment; 2008:59). Kollektiva identiteter kan utformas i 

grupper som delar intressen eller åsikter, det kan dock finnas en risk i att endast 
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se till likheter inom en grupp eftersom man då inte tar hänsyn till olikheter som 

kan finnas (Hammarén, Johansson: 2007: 40).  

 

Sociologen Pierre Bourdieu talar inom identitet om klasstillhörighet genom att 

uttrycka sig i termer av social tillhörighet. Hur människor väljer att konsumera 

och vad de har för smak och stil bottnar många gånger i vad människor har för 

ekonomiskt utrymme att konsumera. Det handlar dock inte enbart om de 

ekonomiska tillgångarna, utan också om det som Bourdieu väljer att kalla 

kulturellt kapital. Människor som är höginkomsttagare kan ha ett lågt kulturellt 

kapital och tvärtom. Med kulturellt kapital menar Bourdieu att människor kan 

vara rika på annat än just pengar. Det kan handla om att man har en hög 

utbildning, en god smak och en god stil (Pierre Bourideu:1984 i Hammarén, 

Johansson: 2007: 42). 

 

3.2.6 Deras identitetsskapande genom konsumtion 

Russel Belk, den välkända konsumentforskaren, skriver i sin artikel ”Possesions 

and the Extended self” om teorin att våra ägodelar formar jaget och att individen 

skapar sin identitet genom konsumtion. Vidare talar Belk om ”det utvidgade 

jaget”, han menar att de ting vi omger oss av har en stor roll i vårt 

identitetsskapande och att det i förlängningen till och med kan ses som en del av 

oss själva. På grund av detta måste man alltså undersöka förhållandet mellan 

självbild och ägodelar för att verkligen förstå en konsumtionsprocess (Bengtsson, 

Östberg; 2006:26). Även Slater är en av de forskare som menar att vi utnyttjar 

konsumtion vid vårt identitetsskapande. Han menar att människan är en 

individuell aktör som ständigt gör val om vad hon vill, vem hon vill vara och att 

människan sedan konsumerar tjänster, upplevelser och produkter utifrån detta (2: 

Parment; 2008:62).  
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Den framstående sociologiforskaren Anthony Giddens menar att alla människor 

tvingas välja en livsstil i det moderna samhälle och att detta görs tydligast genom 

konsumtion (Gauntlett: 2008: 111). I denna livsstil finns det dock utrymme för ett 

flertal identiteter . Massmedia framställer oftast en viss typ av livsstil som vägen för 

att bli lycklig (Gauntlett: 2008: 1 23). Idag finns det inte längre lika tydliga gränser 

mellan vad som är offentligt och privat och mediers allt mer omfattande intrång i 

människors vardagsliv påverkar även formandet av identiteten (Hammarén, 

Johansson; 2009:47). Hammarén och Johansson menar att inom den sociala 

strukturen, vilken påverkar människans valfrihet och position, skapas identiteten.  

Det individuella och det kollektiva är ofta parallella med varandra. Exempelvis 

kan en individ välja att genomföra handlingar för att bättre passa in i ett kollektiv 

(Hammarén, Johansson; 2009:117). 

 

Generation Y är en typisk generation som utnyttjar konsumtion som ett verktyg 

för sitt identitetsskapande. De efterfrågar produkter som förmedlar deras val av 

livsstil och deras värderingar, detta hänger samman med det emotionella värdet i 

köpbeslutet.  För att kunna göra val om sin konsumtion krävs dessutom en 

förståelse för hur personer i omgivningen uppfattar ens val.  Vidare använder 

generation Y konsumtion för att uttrycka en grupptillhörighet och att tillhöra en 

grupp är dessutom ofta något som genererar självförtroende hos denna generation 

(2: Parment; 2008:62). 

I dagens individualistiska samhälle finns det en mängd olika önskningar från olika 

individer om hur tjänster eller produkter bör vara utformade och levereras på 

bästa sätt. Detta skapar alltså ett behov och en efterfrågan av individanpassade 

lösningar inom många områden av vårt samhälle (2: Parment; 2008: 69).  
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3.3 Marknadsföring och generation Y 

Vi anser att det behövs mer kunskap rent empiriskt om generation Y och det var 

därför vi valde att utföra en empirisk undersökning som vi utformat utifrån den 

lärdom vi fått från teorier om marknadsföring och generation Y.  

Genom teorier om generation Y har vi fått veta en rad olika egenskaper som 

generationen generellt sett besitter. Vi vill genom vår empiriska undersökning 

studera hur dessa egenskaper ter sig då generation Y fungerar som mottagare av 

marknadsföring. Exempelvis har vi genom teorin fått veta att generation Y är 

kräsna och krävande. Vi finner det intressant att ta reda på vad det egentligen 

innebär att de är kräsna och vad det faktiskt är de kräver av ett företags 

marknadsföring? Vi menar att vi kan ta reda på detta genom den bildanalys som 

våra intervjuer inleddes med. I intervjuerna frågade vi även respondenterna vad de 

förväntar sig, vad de efterfrågar och genom detta vill vi driva vidare de teorier som 

handlar om hur man bör marknadsföra tjänster. Vi har även fått kunskap om att 

generation Y är uppvuxna i ett varumärkessamhälle och att varumärken är av stor 

betydelse för denna målgrupps konsumentbeteende. Vi vill ta reda på om 

varumärken har lika stor betydelse vid marknadsföringen och menar att vi kan 

åstadkomma även detta genom bildanalysen. Vid intervjuerna valde vi då att utgå 

från temat om just varumärkets betydelse för att se hur diskussionerna skulle 

spinna vidare kring detta.  

 

Genom teorier har vi även fått veta att generation Y efterfrågar autencitet. Vi ville 

då ta reda på vad detta egentligen innebär och utnyttja teorier om 

tjänstemarknadsföring som också menar att det är viktigt att ge tillförlitlig 

information. Men vad menar målgruppen skulle inge denna autencitet och borde 

teorierna om hur man utformar marknadsföring av tjänster tas ett steg längre och 

utvecklas utifrån detta? 
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Teorier om generation Y beskriver även att målgruppen är uppväxta med teknik 

och att de är kunniga Internetanvändare. Vi vill då utnyttja teorier om moderna 

marknadsföringskanaler, tvåvägskommunikation, Internet och sociala medier. Vid 

intervjuerna ställde vi frågor som genom vilka marknadskanaler man bäst 

kommer åt generation Y som målgrupp och hur de tar till sig av budskap? Vidare 

frågade vi vad moderna marknadskanaler kan ha för fördelar respektive 

nackdelar. Vi menar att vi genom dessa frågor fick en chans att komma åt vad 

generation Y har för åsikter kring dessa kanaler.Teorier om generation Y menar 

att de i stor utsträckning uttrycker sin identitet genom konsumtion och vi ville ta 

reda på om är det så här även i marknadsföring?  Måste det finnas ett utrymme 

för dem där de kan ta plats och visa vilka de är? Även här vill vi driva teorier 

vidare om moderna marknadskanaler som menar att det i dessa finns utrymme 

för interaktion och kommunikation. Vi valde därför att diskutera kring frågor om 

hur de ser på förhållandet mellan mottagare och sändare.   

 

Vi har genom teorin fått veta att relationsmarknadsföring handlar om att överstiga 

kunders förväntningar och att alltid se till kundens bästa. Eftersom att generation 

Y kännetecknas av att vara kräsna och att de vill få sin röst hörd ville vi ta reda på 

hur de förhåller sig till relationsmarknadsföringens perspektiv. Vi valde att 

diskutera kring ämnet om det är det viktigt att företaget etablerar en relation till 

dem. Genom detta ville vi analysera relationsmarknadsföringens perspektiv utifrån 

generation Y. Vi fick genom teorier även kunskap om att generation Y är 

självständiga individer och aktiva konsumenter. Vi vill därför ta reda på hur detta 

ter sig i mötet med marknadsföring. Vi fick å andra sidan kunskap om att de är 

formbara och lättpåverkade och vi frågade därför hur pass stor betydelse 

vännernas åsikter har och vad det är som avgör om något är ”bra eller mindre bra 

marknadsföring”. Teorier menar också att generationen besitter 
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effektivitetsfördelar och därför ansåg vi det vara intressant att diskutera hur mycket 

information de anser bör finnas tillgänglig i marknadsföringen.   

 

Utifrån detta resonemang, om vad vi vill ta reda på genom vår empiriska 

undersökning, lät vi såväl teorin som empirin ligga till grund för skapandet av våra 

rubriker och vår struktur i analysen. Vi utgår från de egenskaper som vi i teorin 

presenterat att generation Y besitter och utifrån dem har vi formulerat rubriker 

som bygger på attribut som vi genom empirin uppmärksammat att generation Y 

efterfrågar i mötet med marknadsföring. 

4. Marknadsföring till generation Y 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens empiriska åstadkommande och detta 

material analyseras utifrån det teoretiska fält som tidigare presenterats. Genom vår 

empiri menar vi att vi kunnat iaktta hur generation Y faktiskt uppfattar mötet med 

marknadsföring. Utifrån detta vill vi utmana befintliga teorier, vi vill kunna utnyttja 

kunskap från skärningen mellan uppsatsens två teoretiska fält, dra dessa steget 

längre och visa på komplexiteten. Vidare vill vi utveckla teorierna för att 

åstadkomma en mer utförlig bild av verkligheten. 

 

4.1 Jag vill bli överraskad 

Vid vår empiriska undersökning lät vi inledningsvis våra respondenter göra en 

bildanalys av framsidan på STS, IBS katalog. Vi fick överlag en negativ respons på 

katalogen. ”Framsidan känns tråkig och gammeldags” tycker någon, medan någon 

annan uttrycker att ”Jag är allergisk mot ordet katalog, det låter bara så sjukt 

tråkigt”. Rubriken på katalogen informerar exakt vad det är för något, men säger 

inte mycket mer än så. Vi fick genom vår empiriska studie kännedom om att 

respondenterna efterfrågar något roligare exempelvis att företaget leker med ord 

och använder språket på ett fyndigt sätt. Inom marknadsföring av tjänster menar 
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teorier att man med fördel ofta kan använda sig av metaforer eftersom att tjänster 

bygger på så pass många opåtagliga faktorer (Lovelock, Wirtz; 2007: 16ff). Kanske 

är detta något som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt i textformuleringen på 

framsidan av katalogen. Genom att använda metaforer förmodar vi att texten 

skulle kunna bli mer levande och mer överraskande, vilket målgruppen 

uppenbarligen efterfrågar.  

 

Även då respondenterna diskuterar kring bilderna på framsidan av katalogen 

uttrycker de att ”de känns tråkiga och alldeles för förutsägbara”. En av 

respondenterna menar dock att bilderna känns genomtänkta, det finns exempelvis 

en bild på en sandstrand och en glad skandinavisk tjej som tar sin examen.  

Respondenten menar dock att detta inte är tillräckligt, det är förutsägbart och 

måste istället innehålla något överraskande. Övriga respondenter instämmer helt 

och menar att företaget måste överraska dem och tänka ett steg längre. Företaget 

måste göra något unikt för att fånga deras intresse, de kan inte vara som alla andra. 

Precis som teorier om generation Y menar, efterfrågar de unika upplevelser och 

värdefull kommunikation (Crustinger, Knight, HaeJung: 2009;196ff). Vi menar att 

detta tyder på att generation Y efterfrågar unika upplevelser även i 

marknadsföringen och att värdefull kommunikation är den som överraskar dem 

och erbjuder något unikt. Det framgår inte riktigt exakt på vilket sätt detta skulle 

kunna ske, utan det viktigaste verkar vara att det är något nytt, något som de inte 

hade förväntat sig. 

 

Teorier om generation Y hävdar dessutom att de är kräsna och svårflörtade. Vi 

menar att denna kräsenhet tar sig i uttryck genom just detta, att generationen vill 

ha något som de inte förväntar sig. Utifrån våra intervjuer framgick det även att 

målgruppen förväntar sig väldigt mycket av företaget och de anser att det är upp 
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till företagen att tillgodose konsumentens behov. Som någon menar ”vill de ha 

mig som kund får de ju se till att anstränga sig”.   

 

Som vi tidigare nämnt talar teorier om tjänstemarknadsföring om vikten av att 

använda sig av metaforer då en tjänst inkluderar många opåtagliga delar 

(Lovelock, Wirtz; 2007: 16ff). Vi menar dock att överraskande moment, 

oförutsägbarhet och nyheter också utgör viktiga delar. Våra respondenter talar om 

vikten att överraska och ta ut svängarna vilket vi menar inte är faktorer som 

framgår av tjänstemarknadsföringsteorier. Dock tar denna diskussion större plats i 

fokusgrupperna än vid de enskilda intervjuerna.  

 

Tjänstemarknadsföringsteorier tar upp vikten av att inte skapa för mycket 

förväntningar eftersom att det då kan leda till en missvisande visualisering av 

tjänsten då människor bygger upp väldigt olika bilder av verkligheten (Lovelock, 

Wirtz; 2007: 16ff). Vi har uppmärksammat att detta kan ses som något 

motsägelsefullt då man för att tillgodose generation Y bör väcka intresse och 

överraska dem och vi menar att detta förutsätter att man faktiskt vågar låta kunden 

skapa förväntningar.   

 

4.2 Jag vill att det ska vara modernt 

Vid samtliga intervjuer framgick det dessutom tydligt att målgruppen efterfrågar 

uppdaterad marknadsföring. I en av fokusgrupperna spinner diskussionerna 

mycket kring layouten av katalogen och det estetsiska. ”Det är ju inte särskilt 

modern design” uttrycker någon medan en annan säger ”Den vita framsidan gör 

att det känns så 1990-tal”.  Även i de enskilda intervjuerna uttrycker individerna 

att katalogen känns något gammeldags. De attribut som uttrycks är saker som nytt 

och modernt. Som Dahlén menar är marknadsföring och kommunikation 

områden som ständigt måste uppdateras och vara innovativt, detta krävs eftersom 
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att allt annat förändrar sig, inte minst kunderna (Dahlén; 2002:16). Det verkar 

som att målgruppen generellt sett är väldigt kunnig inom detta område och att de 

därför också har en förmåga att ställa krav.   

 

Vid samtliga intervjuer framgick det tydligt att målgruppen efterfrågar uppdaterad 

och varierande marknadsföring.  Grupperna är alla överens om att de som 

målgrupp på mest effektiva sätt går att komma åt via Internet. Teorier om 

generation Y menar att de främst använder sig av Internet då de söker 

information (2: Parment; 2008:34). Vi har genom vår empiriska undersökning 

urskiljt att denna teori går att applicera i ett bredare sammanhang eftersom vi 

uppmärksammat att generation Y dessutom helst tar till sig av information via 

Internet. Både som sökare och mottagare är Internet ett effektfullt forum för 

denna generation. Det är dessutom oerhört viktigt att marknadsförare inser 

Internets styrka vid marknadsföring och kommunikation (Marsden; 2009:33). 

Någon av respondenterna menar att ”Vi är ju vana vid att det uppstår nya typer av 

kanaler och då förväntar vi oss att företagen ska följa med i den utvecklingen”. 

Enligt oss är det inte särskilt förvånande att våra respondenter resonerar i dessa 

banor då vi menar att denna generation till stor del följer trender. Dessutom lever 

de i en värld som präglas av omedelbarhet (2: Parment; 2008:51). Vi menar att 

denna omedelbarhet i marknadsföringssammanhang tas i uttryck genom att 

generationen förväntar sig snabb uppdatering och att företag direkt ska anpassa sig 

efter vad som är nytt och modernt. Dock anser vi att teorier om generation Y 

saknar att poängtera att denna generation bryr sig mycket om att följa trender.   

 

Vidare hävdar respondenterna att det inte är upp till dem som konsumenter att 

anpassa sig utan de poängterar att företaget ska ge dem vad de efterfrågar, modern 

marknadsföring.  En respondent uttrycker; ” Jag tror att företaget definitivt måste 

finnas på Facebook, Twitter och ha bloggar, annars kan de inte konkurera med 



42 

 

andra företag som har det”. Vid en fortsatt diskussion kring modern 

marknadsföring uttrycker någon ”Om ett företag inte utnyttjar sociala medier 

tänker man direkt att de inte är särskilt nytänkande”. Återigen får vi känslan av att 

målgruppen är trendkänslig och vill ha det allra senaste. Då sociala medier är en 

av de senaste trenderna på Internet är det kanske inte så konstigt att just 

generation Y är anhängare av dessa. Någon uttrycker ”Det är ju sociala medier 

som gäller just nu”.  I detta sammanhang skiljer sig inte de enskilda intervjuerna 

från fokusgruppsintervjuerna, respondenterna förstärker snarare varandras 

resonemang och vi anser att det är väldigt intressant att se hur dessa diskussioner 

är väldigt lika varandra. Dessutom är det spännande att diskussionen kring 

moderna marknadsföringskanaler återkommande tagit väldigt stort utrymme vid 

samtliga diskussionsteman i intervjuerna.  

 

4.3 Jag vill känna samhörighet  

En av de diskussioner som tog form vid bildanalysen av STS, IBS katalog 

handlade istället om att respondenterna inte tyckte att företagets varumärke tog 

tillräckligt stort utrymme. Respondenterna menar att ett starkt varumärke är av 

största vikt då man vill tilltala dem som målgrupp, inte minst då de vuxit upp i ett 

varumärkessamhälle. Precis som Bengtsson och Östberg menar blir dagens 

konsumenter allt mer påverkade av varumärken. Företag måste därför förstå att 

varumärken handlar om mycket mer än endast utgörandet av en symbol. Det är 

ett effektivt redskap för att komma åt konsumenter (Bengtsson, Östberg; 

2006:5ff).  

 

 Ingen av respondenterna uppmärksammade vilket företag som låg bakom 

katalogen förrän vi som moderatorer nämnde det. Någon uttrycker att det är synd 

att företaget som är så pass välkänt inte tar till vara på detta och ger sitt varumärke 

större utrymme.  Både grupperna och individerna anser att det är viktigt att man 
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känner en samhörighet med företaget för att kunna ta till sig ett budskap. Det 

verkar som att ett varumärke är en faktor som har stor inverkan då det gäller om 

denna målgrupp känner samhörighet eller inte. Då fokusgrupperna diskuterade 

kring vikten av att känna en samhörighet till ett företag lägger de alltså fokus vid att 

diskutera varumärkets betydelse. De diskuterar kring om varumärket anses vara 

”godkänt” eller inte. Bengtsson och Östberg menar att det är vad konsumenten 

anser vara ”rätt” varumärken att konsumera som har gjort att varumärket blivit en 

allt mer viktig tillgång för företag (Bengtsson, Östberg; 2006:5ff). 

 

Även samtliga av individerna i de enskilda intervjuerna är överens om att det är 

viktigt att kunna känna samhörighet till ett företag och diskuterar då kring vikten 

av varumärken. Dock tar sig detta i uttryck på ett något annorlunda sätt då 

respondenterna diskuterar kring attribut som trygghet, ansvar och förtroende. 

Samtliga av individerna i de enskilda intervjuerna är överens om att det borde vara 

större fokus vid företagets varumärke på katalogens framsida. Någon uttrycker 

”Jag letar efter en bild av företagets logga, så att jag vet om jag kan känna mig trygg 

eller inte”. Individen menar att då det framgår vilket företag som står bakom 

katalogen kan hon snabbt göra en bedömning om hon vill läsa vidare och lita på 

vad som står. Parment menar att varumärken förenklar företags profilering som 

gör att man lättare kan komma åt konsumenter som näst intill blir överösta av 

erbjudanden och meddelanden. Eftersom vår respondent talar mycket om 

trygghet menar vi att ett starkt varumärke underlättar för företag att profilera sig 

som ansvarsfulla och trygga.  Dessutom menar Parment att man också måste 

förstå funktionen av ett varumärke (3: Parment;2008: 120).Vi menar att en 

funktion av varumärket alltså kan vara att införliva trygghet, ansvar och förtroende.  

 

Trots negativ respons av katalogen menar samtliga individer vid de enskilda 

intervjuerna att de trots allt gärna vill ha en katalog för att kunna sitta ner i lugn 
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och ro och bläddra i den och att den dessutom förmedlar en trygghet. En av 

individerna uttrycker att ”Företag väcker mitt intresse genom att trycka på en 

balans mellan nöje och allvar”.  

 

Vi finner det intressant hur detta kan ses som en nyansering till det som vi 

presenterat under rubriken Jag vill bli överraskad då gruppen säger att de 

efterfrågar överraskningar och individen istället efterfrågar en balans mellan 

överraskning och trygghet. Vi har nu sett att ett starkt varumärke verkligen kan 

införliva samhörighet och vårt empiriska reslutat visar på en skillnad varför 

gruppen respektive individen finner det vara viktigt med starka varumärken. 

Individen vill känna sig trygg och gruppen vill veta om varumärket är socialt 

accepterat av omgivningen. 

 

4.4 Jag vill kunna lita på dig  

Då respondenterna i de enskilda intervjuerna fortsätter att diskutera kring 

bilderna på katalogens framsida menar någon att bilderna känns uppgjorda och 

inte riktigt äkta. Detta påstående stämmer väl överens med de som hävdar att 

generation Y efterfrågar autencitet (Crustinger, Knight, HaeJung: 2009;196ff).  En 

av respondenterna i fokusgruppsintervjuerna uttrycker att han saknar bilder som 

talar om hur skolmiljön ser ut och som visar på större transparens. Vi menar att 

även detta kan kopplas till teorin som menar att marknadsföring av tjänster bygger 

på opåtagliga faktorer (Lovelock, Wirtz; 2007: 16ff).  Kanske är det på grund av 

detta även viktigt att uppvisa en transparent marknadsföring. Vidare menar teorier 

att det kan vara svårt för kunder att göra en rättvis visualisering utifrån 

marknadsföringen av en tjänst och att man kan minska den här risken genom att 

tillgodose sina kunder med mycket information (Lovelock, Wirtz; 2007: 16ff).  

Uppenbarligen efterfrågar våra respondenter i såväl enskilda intervjuer som i 

fokusgruppsintervjuerna faktorer som autencitet, äkthet och transparens. Vi 
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menar att detta uttrycker en efterfrågan av att kunna lita på företaget, 

respondenterna verkar vilja se verkligheten.  

 

Dessutom tar respondenterna upp andra marknadskanaler som kan generera 

större transparens än vad katalogen gör.  Respondenterna menar att man genom 

Internet kan åstadkomma en objektiv och ärlig bild och talar då om att bloggar 

och andra sociala medier kan vara bra kanaler för detta. Som teorier menar är 

Internet en marknadskanal som kan erbjuda mer utförlig och aktuell information 

(Echeverri, Edvardsson; 2002:271). En av respondenterna menar att en blogg kan 

medföra en ”verklig bild” och uttrycker ”Jag litar mest på det jag läser i sociala 

medier”. Som vi tidigare nämnt tar tjänstemarknadsföringsteorier upp vikten av att 

göra kundernas förväntningar så överensstämmande som möjligt (Lovelock, 

Wirtz; 2007: 16ff). Genom att tillhandahålla kunder med transparent information 

kan detta förmodligen återge en rättvis visualisering av tjänsten vilket vi här 

uppmärksammat att generation Y efterfrågar. Dock menar vi att detta är 

motsägelsefullt eftersom respondenterna tidigare hävdat att de vill bli överraskade 

och att marknadsföringen inte ska vara förutsägbar. Tidigare nämnde vi att man 

vid marknadsföringen till denna generation med fördel kan ta ut svängarna och 

våga skapa förväntningar. Nu ser vi istället en efterfrågan av transparens. Vi menar 

att det kan vara problematiskt att kombinera dessa attribut.  

 

Tjänstemarknadsföringsteorier tar i dagsläget inte hänsyn till genom vilka kanaler 

man kan undgå att skapa förväntningar utan talar endast om vikten av att inte göra 

det. Vi menar att verkligheten inte är så enkel som teorin hävdar. Teorin säger att, 

men inte hur, vilket vi menar borde framgå. Vi menar att 

tjänstemarknadsföringsteorier därför bör utvecklas genom att ta hänsyn till att man 

på Internet, genom bloggar och andra sociala medier, kan förmedla transparens 

och därmed hjälpa till att inte skapa orealistiska förväntningar. 
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4.5 Jag vill känna igen mig 

En av individerna uttrycker dessutom att Internet känns som det mest kraftfulla 

verktyget för att komma åt dem som generation och menar att det antagligen 

beror på att generationen vuxit upp med Internet och att det har blivit en naturlig 

del i deras liv. Detta stämmer överens med de teorier som menar att generation Y 

är kunniga Internetanvändare på grund av att tekniken funnits som en naturlig del 

från tidig ålder (2: Parment; 2008:21).  

 

Vi menar dock att teorin skulle kunna drivas längre än så. Eftersom generationen 

är kunniga Internetanvändare och vuxit upp med modern teknik blir det 

dessutom lättare för generation Y att känna igen sig genom Internet och de har 

därmed lättare att ta till sig budskap därigenom.  Eftersom att generation Y känner 

sig så pass bekväm i Internetanvändandet kanske det dessutom är det allra lättaste 

sättet att etablera en god relation till dem som kunder, då de känner att de spelar 

på ”hemmaplan”.  

 

 Teorier om generation Y menar att de är vana vid att etablera kontakt med 

många olika människor genom Internet och att de dessutom är öppna och gärna 

delar med sig till andra människor (2: Parment; 2008:23ff). Vi menar att bloggar 

är en av de aktiviteter på Internet som verkligen ger människor utrymme att dela 

med sig av erfarenheter, känslor och intryck. Vid de enskilda intervjuerna menar 

dessutom någon individ att det är positivt med bloggar för att man genom dessa 

kan få kontakt med andra, man kan känna igen sig och man kan dessutom slippa 

känna sig ensam. Teorier om sociala medier menar att företag genom en blogg 

kan visa upp sig samtidigt som de skapar möjlighet för konsumenter att 

kommunicera med varandra (Xiang, Gretzel; 2010:179ff). Vi menar att som 

respondenten uttrycker även finns en fördel i att en blogg kan göra att man slipper 
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känna sig ensam. Även i fokusgrupperna hävdar respondenterna att en blogg ofta 

gör att man kan känna igen sig, men uttrycker i stället ”Det är genom bloggar man 

får bäst koll”. Detta är ingenting som tas upp vid de enskilda intervjuerna där ett 

flertal av de enskilda individerna istället menar att bloggen gör att man inte känner 

sig ensam.  

 

Anledningen till att respondenterna är överens om att de kan känna igen sig 

genom en blogg antar vi beror på att det förmodligen ofta är en person i samma 

ålder som står som avsändare till bloggen. En av respondenterna menar att det på 

grund av detta kan bli lättare för dem att ta till sig information då avsändaren 

antagligen har liknande värderingar och använder sig av ett språk som de kan 

känna igen sig i. Teorier menar dessutom att sociala medier underlättar för 

människor att dela med sig av erfarenheter och att det ofta är andra konsumenter 

som står bakom informationen (Xiang, Gretzel; 2009:179ff). Genom vår 

empiriska undersökning vill vi tillägga att en blogg dessutom kan göra att läsaren 

känner igen sig, slipper känna sig ensam och dessutom får ”bra koll”.  

 

Vid en fortsatt diskussion om vikten av att känna igen sig diskuterar våra 

respondenter ämnet utifrån en annan aspekt, utifrån en aspekt om identitet. I en 

fokusgrupp uttryckte en av respondenterna ”Att åka på en sådan här resa säger 

väldigt mycket om vem man är”.  Och då någon annan menar att man kan 

konsumera vissa saker för att visa vad man står för, anser vi att detta stämmer 

överens med de teorier som menar att generation Y ofta uttrycker sin identitet 

genom konsumtion. Anthony Giddens menar dessutom att det klaraste sättet att 

uttrycka en livsstil också sker genom konsumtion (Gauntlett; 2008:111). Dock 

menar våra respondenter att man inte kan placera alla som vill åka i väg på 

utlandsstudier i ett visst fack. Kanske kan det vara så att flera olika identiteter 

”platsar” i denna typ av tjänst och att det därför inte är definitivt vilken typ av 
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identitet man uttrycker genom att konsumera tjänsten. Som identitetsteorier 

menar kan det i grupper som delar intressen och åsikter uppstå så kallade 

kollektiva identiteter. Det kan dock finnas en fara i att enbart ta hänsyn till likheter 

i de olika grupperna då man går miste om de olikheter som kan finnas 

(Hammarén, Johansson: 2007: 40). Av denna anledning menar vi att det kanske 

inte heller är definitivt vilken typ av identitet man som marknadsförare bör vända 

sig till. Det finns förmodligen mer än en stereotyp som platsar som kund av denna 

tjänst.    

 

Möjligen uttrycker generation Y sin identitet i större utsträckning genom att 

konsumera materiella saker, som exempelvis kläder och elektroniska prylar. Vi 

antar att det är svårare att konsumera en utlandsstudie för att uttrycka vem man är, 

då det är ett så pass stort beslut och rymmer så många olika abstrakta bitar, även 

om man ändå till viss del uttrycker något om vem man är. Vi menar att det kanske 

kan handla om att uttrycka en klasstillhörighet. Detta är dock inget som tas upp i 

några av våra intervjuer. Våra respondenter diskuterar istället kring 

grupptillhörighet och talar om grupper såsom brats, hårdrockare och vanliga 

”Svenssons”. Dock menar vi att denna diskussion kanske ändå bottnar i en form 

av klasstillhörighet . Teorier menar att generation Y oftast inte talar om 

klasstillhörighet utan snarare talar om grupptillhörighet (2: Parment; 2008:57), 

men som vi nu uppmärksammat kanske det ändå faktiskt handlar om olika 

klasser. Även om STS, IBS utbildningarna är CSN berättigade förmodar vi att det 

är större sannolikhet att människor med ett högt kulturellt kapital väljer att åka på 

en sådan här resa. Det kulturella kapitalet behöver inte utgöras av pengar utan kan 

exempelvis handla om att man har en hög utbildning (Bourdieu: 1984 i 

Hammarén, Johansson; 2009:34ff). Vi menar att det förmodligen är större 

sannolikhet att barn till föräldrar med hög utbildning väljer att åka på en sådan här 

resa. Har man ett högt kulturellt kapital är man kanske mer intresserad av tjänsten 
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och i grunden menar vi att det kanske ändå handlar om någon slags 

klasstillhörighet.  

 

Belk menar att vi omges av saker som hjälper oss att skapa vår identitet och att det 

är viktigt att begripa hur självbild och ägodelar samspelar för att man ska kunna 

förstå konsumtionsprocesser (Bengtsson, Östberg; 2006:26). Eftersom att 

identiteten verkar vara av så pass stor betydelse för denna generation menar vi att 

de måste kunna känna igen sig och det måste finnas ett utrymme för dem att 

kunna uttrycka sin identitet. I vår empiriska undersökning diskuterade samtliga 

grupper kring att denna typ av tjänst är ett väldigt stort beslut för dem att fatta och 

de var alla överens om att man uttrycker något om vem man är genom 

konsumtion. Även om det kan vara så att flera identiteter platsar i denna tjänst är 

det viktigt för företag att vara tydlig i sin förmedling. Någon uttrycker exempelvis; 

”på katalogens framsida ser det ut som att det bara är torrbollar som åker på en 

sådan här resa”. 

 

Befintliga identitetsteorier har genom forskare blivit starkt kopplade till 

konsumtionsprocesser och teorier om generation Y menar att denna generation i 

stor uträckning uttrycker sin identitet genom konsumtion. I vår empiriska studie 

har vi dock uppmärksammat ett behov av att känna igen sin identitet i 

marknadsföringen för att man ska ta den till sig. Generation Y måste kunna 

identifiera sig med produkten eller tjänsten för att sedan kunna uttrycka sin 

identitet genom att, som teorier idag hävdar, konsumera den (2: Parment; 

2008:48ff). Vi menar att dessa teorier saknar aspekten av marknadsföring. Vi 

menar att om konsumenten inte kan finna sin identitet i marknadsföringen kan de 

inte känna igen sig, de kan inte ta den till sig och heller inte konsumera produkten 

eller tjänsten för att uttrycka sin identitet. Dessutom menar vi att om konsumenter 

inte förstår vilken identitet som uttrycks i marknadsföringen vet de heller inte vad 
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de skulle uttrycka om de skulle välja att konsumera tjänsten eller produkten. 

Återigen handlar detta resonemang om vikten för generation Y att kunna känna 

igen sig.  

 

4.6 Jag vill få min röst hörd 

Då vi har urskiljt att det är väldigt viktigt för generation Y att känna igen sig, hitta 

sin identitet i marknadsföringen och sedan kunna uttrycka den förmodar vi att det 

kanske även är detta som ligger till grund för ett annat behov vi uppmärksammat 

att de har, de vill kommunicera och få sin röst hörd. Vid intervjuerna framgick det 

att generationen vill känna sig delaktig och vill inte endast vara mottagare vid 

marknadsföring. Av denna anledning hävdar vi att relationsmarknadsföring kan 

vara ett bra verktyg för att komma åt generation Y. Detta då 

relationsmarknadsföring skapar utrymme för interaktion. Eftersom att detta 

perspektiv utgår från att kunden är med och skapar värdet krävs ett samspel 

mellan kund och leverantör, det krävs kommunikation och interaktion 

(Grönroos; 2002:36). 

 

Dessutom menar vi att relationsmarknadsföring skulle lämpa sig väl vid 

marknadsföringen av STS, IBS utlandsstudier då värdet av denna tjänst inte från 

början finns invävt utan skapas under konsumtionsprocessen. 

Relationsmarknadsföring handlar om att generera ett värde, där kunden är 

involverad, snarare än att enbart sprida ett värde (Grönroos; 2002:36).  

 

Vid en fokusgruppsintervju uttryckte någon ”Genom en katalog har man inget att 

säga till om”. Vi menar att detta uttalande kan tolkas som att respondenten har en 

önskan om att vara involverad och att det är då som ett värde kan uppstå. Vidare 

menar respondenterna att de vill kunna få snabba svar på sina frågor och att detta 

helst ska ske genom mail, Facebook eller andra Internetforum. Dessutom menar 
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teorierna om relationsmarknadsföring att man måste åstadkomma mer än vad 

kunden förväntar sig och att man alltid ska se till kundens bästa (Grönrros; 

2002:51 ). 

 

 En respondent menar att målgruppen ogillar att vänta och att kommunikationen 

ska vara snabb och inte endast enkelriktad. Det är inte endast 

relationsmarknadsföring som ger utrymme för interaktion. De finns även de som 

menar att nya medier och marknadskanaler ger förutsättningar för interaktion då 

de lägger stor fokus vid mottagaren och att skapa en aktivitet (Echeverri, 

Edvardsson; 2002:270). Dessutom menar Grönroos att Internet ger möjligheter 

för relationer att skapas då det främjar en tvåvägskommunikation (Grönroos; 

2002:276). Relationsmarknadsföringsteorier tar alltså upp en del positiva 

egenskaper hos moderna marknadsföringskanaler men lämnar ämnet hängande i 

luften då de endast nämner Internet som vi menar är alldeles för omfattande och 

därför bör preciseras och utvecklas mer än så. Vi menar att teorin med fördel 

skulle kunna drivas längre. I detta sammanhang ser vi en fördel i att teorier om 

relationsmarknadsföring och moderna marknadskanaler integreras. I 

kombination med varandra antar vi att de skulle generera mer.  

 

Exempelvis har vi genom vår empiriska undersökning sett att både bloggar och 

andra sociala medier kan inge ett flertal av de förutsättningar som 

relationsmarknadsföringen bygger på. De skapar förutsättningar för kunden att 

vara delaktig, få sin röst hörd och en tvåvägskommunikation. Vi menar att 

respondenterna verkar vilja etablera en relation till företag som bygger på att de 

kan ställa frågor, få snabba svar och få sin röst hörd. Det verkar som att de helst 

ser att denna relation etableras via högteknologiska medier.  Respondenterna 

menar dessutom att Internet är fördelaktigt då de själva aktivt kan välja 

information och göra egna jämförelser. Teorier menar att högteknologiska 
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kanaler lämpar sig väl vid marknadsföringen av tjänster och att de, precis som 

målgruppen verkar efterfråga, ger ett utrymme för kunden att vara aktiv 

(Echeverri, Edvardsson; 2002:265). 

 

4.7Jag vill ha ett rikt utbud 

Vid den empiriska undersökningen fick vi överlag uppfattningen om att 

generation Y generellt sett har ett starkt självförtroende, de tar mycket plats och de 

ifrågasätter gärna. Någon menar att ” Jag är väldigt ambitiös och framåt i mitt sätt 

att ta till mig av information”.  

 

Då respondenterna i våra fokusgrupper diskuterar kring hur de hade gått tillväga 

efter att ha läst katalogen uttrycker ett flertal att man måste få reda på mer än så. 

De uttrycker att det ska finnas tillgång till stora mängder information som de själva 

kan orientera sig i. Detta överensstämmer med teorin som menar att generation Y 

besitter effektivitetsfördelar då det handlar om att sålla bland information och har 

därför inga problem med att det finns stora mängder information (Crustinger, 

Knight, HaeJung: 2009;196). Vi anser dock att detta är motsägelsefullt och att 

respondenterna säger emot sig själva då en av respondenterna samtidigt uttrycker 

”Jag orkar inte läsa en massa onödig skit”. Vidare menar de att om informationen 

inte är lättillgänglig så tröttnar man snabbt. Detta stämmer dock överens med de 

teorier som menar att generation Y kännetecknas av ett självständigt 

konsumentbeteende och vid samtliga intervjuer uttrycker respondenterna att de 

förlitar sig på sig själva att ta reda på vad de vill ha. 

 De sållar själva bland information, de dömer gärna och de väljer själva vilken 

marknadsföring som är ”bra nog för dem”.  

 

Vidare menar respondenterna att det bör finnas ett rikt utbud av olika sorters 

marknadskanaler. Återigen diskuterar de kring Internet och olika sociala medier. 
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En av de saker som dagens informationsteknologi genererar är just stora mängder 

information (Echeverri, Edvardsson; 2002:266). 

 

 Vi menar att generation Y besitter effektivitetsfördelar då de tvingas sålla bland 

stora mängder information, men att de helst vill slippa göra det. Det verkar trots 

allt som att de vill ha en kort och koncist marknadsföring och det rika utbud de 

talar om kanske snarare handlar om ett rikt utbud av flera olika marknadskanaler, 

där det finns en tillgänglighet av stora mängder information som respondenten 

själv kan välja om han eller hon vill använda sig av. 

 

Även om respondenterna diskuterar mycket kring Internet, bloggar och Facebook 

verkar de tycka att en katalog kan vara ett bra komplement. I en av 

fokusgrupperna uttrycks följande ”… Om de bara har en katalog tror jag att 

företaget kommer slås ut vad andra företag när sökningen sedan sker på Internet, 

för när det gäller vår ålder är det där sökningen för eller senare kommer att 

landa…”. Detta förstärker vårt resonemang om en bred variation av olika kanaler 

och respondenterna verkar alla vara överens om att det måste finnas ett rikt utbud 

av många olika marknadskanaler. Precis som Crustinger, Knight och HaeJung 

menar är det kombinationen av olika kanaler som krävs för att göra denna 

målgrupp intresserad (Crustinger, Knight, HaeJung; 2009: 196ff). En person i 

fokusgrupperna hävdar ”Jag är en väldigt kräsen konsument och det beror nog lite 

på vilket humör jag är på. För mig är det viktigt att det finns många olika typer av 

kanaler”.  Även om Internet har många fördelar är det effektivt att etablera 

marknadsföringsstrategier som bygger på ett flertal olika medier (Echeverri, 

Edvardsson; 2002:280). 

 

Vid en fortsatt diskussion kring katalogen menar en av respondenterna att en 

bloggadress med fördel skulle kunna presenterats på framsidan av STS, IBS 
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katalog. En effektiv marknadsföring kan vara utformad så att den underlättar för 

konsumenter att komma i kontakt både med varandra men också med företaget. 

Företag kan själva stå som avsändare till en blogg eller ha ett forum som genererar 

kommunikation i olika led (Xiang, Gretzel; 2010:179ff). I såväl fokusgrupperna 

som i de enskilda intervjuerna uttrycks en avsaknad av STS, IBS adress till 

hemsidan på framsidan av katalogen. Som någon uttrycker ”Jag hade direkt gått in 

på företagets hemsida, där har de oftast intervjuer med folk som har varit iväg, de 

har förmodligen en blogg också från någon som pluggar utomlands”. Någon 

annan uttrycker ”Alltså jag förväntar mig att företaget ska finnas på Internet och 

förhoppningsvis använder de sig även av Facebook och bloggar”.  Det är precis 

som Kotler menar oerhört viktigt att företag utnyttjar och förstår teknikens 

genomslagkraft så att de inte hamnar i en av dödssynderna där teknik inte används 

på ett effektivt sätt (Kotler; 2004:99). 

 

4.8 Jag påverkas av mina vänner 

Som vi kunnat urskilja vill generation Y ofta komma i kontakt med andra 

konsumenter och detta menar vi kan ha ett samband med teorin som hävdar att 

generationen ofta fattar sina konsumtionsbeslut utifrån vilken grupp de vill tillhöra 

eller vilken person de vill vara (2: Parment; 2008:57).”Det är klart att jag lyssnar 

på vad mina vänner har att säga” uttrycker någon och vidare menar någon annan 

att kompisarna har ett starkt inflytande vid beslutsfattande.  

 

Då respondenterna diskuterade kring varumärkens betydelse, som vi tog upp 

under rubriken Jag vill känna igen mig talade de om att ett varumärke måste vara 

”socialt accepterat”.  En av respondenterna uttryckte ”man skulle ju aldrig 

ifrågasätta en produkt från Apple”. Respondenterna menar att man lyssnar till vad 

omgivningen har att säga om varumärket.  För att ett varumärke ska bli socialt 

accepterat anser generation Y att det krävs ett ”godkännande” från människor i 
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omgivningen.  Vidare menar en av personerna i de enskilda intervjuerna att man 

kan lockas av att läsa utomlands för att det är ”inne” eller för att ens kompisar 

gjort det, men tror ändå att det i grund och botten handlar om att hitta sig själv. 

Även i fokusgrupperna menar respondenterna att man till viss grad påverkas av 

sina vänner då det gäller att fatta ett sådant beslut, men att det trots allt handlar om 

ens eget val.  

 

Även om respondenterna hävdar att de inte låter sig bli alltför påverkade av sina 

vänner anser vi att resonemanget kring ett socialt accepterande stämmer överens 

med teorin om ”peer influence” som menar att generation Y influeras väldigt 

mycket av sina vänner (Marsden; 2009:31). Vi menar alltså att generation Y, även 

då det gäller marknadsföring påverkas av sina vänner. Vidare menar vi att är 

viktigt att vara väl medveten om vikten av att göra varumärket socialt accepterat 

hos den generation man vill nå ut till. Detta förstärker teorin som menar att 

generation Y ofta tillämpar ”följa John principen”. De lyssnar på och blir 

påverkade av personer som de kan relatera till i sin omgivning.  Marknadsförare 

menar att det är viktigt att få rätt personer att använda sig av företagets produkter 

(Marsden; 2009:31). Vi menar att detta är en av de principer som skulle kunna 

utnyttjas för att uppnå ett socialt accepterande. I detta sammanhang anser vi att det 

skulle lämpa sig väl att utnyttja en blogg eftersom att en av grundprinciperna är att 

få ”rätt personer” att blogga om företagets tjänster och produkter. 

 

4.9 Du måste lära känna mig  

Att komma till insikt med vad kunder efterfrågar har kommit att bli ett slagord 

och Kotler menar att de företag som lyckas med detta på ett framgångsrikt sätt 

lättare kommer att kunna utveckla konkurrensfördelar. Det handlar alltså om att 

förstå kunders krav, inställningar och beteenden (Kotler; 2004:23). 
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Vid diskussionen som inledningsvis tog form kring bilderna på STS, IBS framsida 

menade en av respondenterna att företaget förmodligen valt bilder som de tror att 

målgruppen vill ha. Det finns bilder på en tropisk sandstrand, en modevisning, 

flaggor från fjärran länder och en glad skandinavisk tjej som tar sin examen.  

Respondenten menar dock att detta inte alls är vad målgruppen faktiskt 

efterfrågar. ”Det är så typiskt att man tror att detta är vad vi vill ha” uttrycker hon. 

Detta menar vi tyder på att företaget inte känner sin målgrupp tillräckligt och 

kanske har en förutfattad bild av generationen vill ha. Genom detta kan vi se hur 

viktigt det är att ständigt uppdatera sin kunskap om målgruppen.  Som Kotler 

poängterar är det inte särskilt troligt att kunder tänker eller uppträder på samma 

sätt idag som tidigare (Kotler; 2004:21ff). Enligt Kotler är det dessutom en 

dödssynd att inte lära känna sin målgrupp så att man vet vad den vill ha. Det är 

inte upp till någon annan än företaget att ta reda på detta, de måste ständigt utföra 

målgruppsanalyser och kommunicera med sin målgrupp (Kotler; 2004:21ff).  

 

Vi anser att påståendet från respondenten som menar att ”det är så typiskt att man 

tror att detta är vad vi vill ha” är väldigt intressant och undrar hur detta kommer 

sig. Kan det vara en brist på kommunikation? Eller brist på kunskap? Eller kan 

det vara så att generationen förmedlar motsägelsefullhet vilket gör att den är svår 

att lära känna?  

 

Vid våra fokusgrupper efterfrågar generationen motsägelsefulla attribut som 

överraskningar och samhörighet, nymodigheter, transparens och autencitet, 

tillförlitlighet, igenkännande och tvåvägskommunikation. Men kanske är 

målgruppen inte alls motsägelsefull utan snarare tvärtom, mycket väl medvetna 

om vad de vill ha, bara det att de vill ha så väldigt mycket? Vi menar att man som 

marknadsförare kan kringgå detta problem genom att visa generationen att man 

har som ambition att lära känna dem. Att ta hänsyn till specifika drag hos den 
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generation man vänder sig till är något som Andrew Marsden betraktar vara ytterst 

relevant (Marsden; 2009:31). Dessutom är samtliga respondenter överens om att 

det är upp till företaget att anpassa sig efter dem som målgrupp. Även Grönroos 

betonar vikten av att lära känna sina kunder och han menar att det är lönlöst att 

endast sända kunder ogenomtänkta budskap (Grönroos; 2002:43). Dessutom 

menar teorier att det blir allt mer mödosamt för företag att fånga intresset hos 

potentiella konsumenter eftersom uppsjön av budskap har gjort att både 

utrymmet och tiden blivit knappare.  Det är därför av allra största vikt för företag 

att på ett tydligt sätt forma sina budskap på ett sätt som passar den man vill nå ut 

till. Dessutom är det betydelsefullt att förstå att budskap som tidigare fungerat väl 

kanske inte alls fångar en konsument idag (3: Parment; 2008:198). Företaget 

måste lära känna generationen för att de ska kunna veta vad attributen som 

generationen efterfrågar faktiskt innebär. Det är inte tillräckligt att endast känna 

till attributen utan man måste även förstå dem. 

 

Vi menar att vi genom vår analys lyckats påvisa vikten av att lära känna sina 

kunder. Det är alltså, precis som relationsmarknadsföringsteorier menar av största 

vikt att etablera en relation till sina kunder. Vi menar dock att vi även lyckats 

påvisa komplexiteten i relationsbygget till generation Y. Genom vår empiriska 

undersökning har vi insett att detta relationsskapande inte är så enkelt som teorin 

föreskriver. Verkligheten är mer komplex än så. Som vi sett handlar det om att 

lyckas införliva ett flertal olika attribut i marknadsföringen för att skapa en relation 

till denna generation. Man måste ta hänsyn till de specifika drag som generationen 

har och gå på djupet för att lära känna dem. 

 Relationsmarknadsföringen tar upp vikten av att etablera en god relation till sina 

kunder (Grönroos; 2002:32ff), men det saknas en definition av vad en god 

relation faktiskt är. Vi menar att det dessutom saknas en aspekt av komplexiteten i 

att bygga en god relation. Teorin menar att man kan bygga en relation genom att 
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tillhandahålla kunder med ett ständigt informationsflöde även då de inte 

konsumerar (Grönroos; 2002:47ff). Vi menar dock att det handlar om mer än så, 

vi menar att det är viktigare att se till vem det är man försöker bygga en relation 

med. De framgår inte hur man bygger en god relation till en specifik generation, 

vilket vi menar är av stor betydelse. Detta då en god relation kan se ut på väldigt 

olika sätt beroende på vilken generation som utgör kundgruppen. Vi menar att 

olika generationer efterfrågar olika typer av relationer och olika attribut. 

Dessutom menar relationsmarknadsföring att man måste överstiga kundens 

förväntningar (Grönroos; 2002:51). Även i detta sammanhang saknar vi en 

komplexitet då vi menar att kundernas förväntningar är väldigt olika beroende på 

vilken generation de tillhör. 

 

Dock tar teorin om relationsmarknadsföring hänsyn till att relationer är olika och 

därför måste tillgodoses på åtskiljda sätt (Grönroos; 2002:43). Återigen saknar vi 

aspekten av hur och ett hänsynstagande till vilken generation man vill vända sig till 

och etablera en relation med. 
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 5. Sammanfattande reflektioner  

I denna sista del vill vi besvara uppsatsens frågeställningar, presentera våra 

slutsatser och reflektera kring dem. Vi vill även belysa vilken generaliserbarhet vi 

anser att vår undersökning har samt ge förslag till vidare forskning. Vi avslutar 

kapitlet med att ge några normativa råd till fallstudieföretaget. 

5.1. Slutsatser  

Vi menar att denna uppsats har genererat en god förståelse för hur företag kan 

utforma tjänstemarknadsföring till generation Y. Uppsatsen har bidragit med 

kunskap kring vilka attribut denna generation efterfrågar i tjänstemarknadsföring 

och hur kunskap om generation Y kan bilda underlag för ett företags 

tjänstemarknadsföring.  

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur ett företag kan utforma 

tjänstemarknadsföring till generation Y. Då teorier menar att generation Y är 

kräsna och krävande i konsumtionsprocessen och vi istället ville vi försöka 

komma åt generationens uppfattning kring marknadsföring valde vi att ställa 

frågan; Vad efterfrågar generation Y vid marknadsföringen av en tjänst? 

 

Vi har kommit fram till att generation Y är, precis som teorin poängterar, kräsna 

och svårflörtade. De efterfrågar en rad olika attribut vid marknadsföring och 

generationen menar att företag inte endast kan vara en i mängden om de ska 

lyckas fånga deras intresse. Generation Y vill ha överraskande, unik och modern 

marknadsföring. De vill ha starka varumärken som införlivar samhörighet och 

trygghet. De efterfrågar autentisk och transparent information och de vill kunna 

känna igen sig och identifiera sig. Därtill efterfrågar de ett utrymme att få sin röst 

hörd och de vill dessutom ha ett rikt utbud av olika marknadskanaler. 
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Vi menar att det inte endast är tillräckligt att få kännedom om vad generation Y 

efterfrågar vid marknadsföring utan vi måste även veta hur denna kunskap kan 

vara värdefull för företag, vi valde därför att ställa frågan; Hur kan kunskap om 

generation Y bilda underlag för ett företags tjänstemarknadsföring? 

 

Vi har genom denna undersökning kommit fram till att det är av allra största vikt 

av företag lär känna den generation som de vill utforma sin marknadsföring till. Vi 

menar att kunskap om generationen kan hjälpa företag att förstå hur deras 

målgrupp tänker, vad de värdesätter och inte minst vad de efterfrågar. Dessa 

faktorer är av allra största relevans för att kunna etablera en god relation till 

generation Y, som vi menar är en komplex process och som dessutom bör ligga 

till grund för ett företags tjänstemarknadsföring. Eftersom vi uppmärksammat att 

generation Y efterfrågar ett flertal olika attribut och att dessa attribut i vissa fall kan 

vara motsägelsefulla vilket kan göra att de blir svåra att kombinera, menar vi ändå 

att det är kombinationen mellan dessa attribut som bör ligga till grund för 

utformandet av marknadsföringen. Vi menar att företag därför måste finna en 

balans mellan dessa attribut, exempelvis balansen mellan överraskande och 

trygghet.  

Överlag fick vi uppfattningen om att individ och kollektiv har relativt liknande 

åsikter i diskussionen kring marknadsföring. Vi har alltså kommit fram till att den 

problematik som vi antog skulle återfinnas i skillnader mellan individ och 

kollektiv inte var så omfattande som vi inledningsvis anade. I ett flertal 

sammanhang visade det sig istället att individ och kollektiv förstärkte och 

kompletterade varandras resonemang och i ett fåtal sammanhang gick deras 

åsikter isär. Skillnaden vi kunnat urskilja är att individen visar sig mer ödmjuk, 

öppen och sårbar. Individen talar om rädslan för att vara ensam och poängterar 



61 

 

därför vikten av att känna en trygghet och ett förtroende till företaget. Detta är 

attribut som individen nämner i ett flertal sammanhang. I grupperna däremot har 

vi fått känslan av att man är tuffare och mer framåt. Gruppen nämner vid ett 

flertal tillfällen attribut som överraskande, modernt och socialt accepterat. 

 Vi menar att denna kunskap kan ligga till grund för företag då de utformar sin 

tjänstemarknadsföring genom att de då är medvetna om att det inte är nämnvärda 

skillnader mellan vad individ respektive kollektiv efterfrågar. De kan med fördel 

vända sig till både individen och kollektivet genom samma typ av marknadsföring, 

men återigen handlar det om att skapa en balans mellan de olika attribut som 

individen respektive kollektivet efterfrågar.  

 

5.2 Generaliserbarhet 

Vi menar att vi genom denna uppsats har kunnat åstadkomma generella slutsatser 

kring hur ett företag kan utforma tjänstemarknadsföring till generation Y. Då våra 

intervjuer med generation Y har genererat väldigt lika svar och resonemang menar 

vi att detta ger oss belägg för att kunna göra en slags generalisering kring 

generationen. Även då vår undersökning utgår från ett specifikt fallstudieobjekt 

menar vi att våra slutsatser går att applicera även vid andra objekt och vara 

användbara för företag som riktar sin marknadsföring till generation Y. Vi menar 

att vårt fallstudieobjekt endast har utnyttjats som ett exempel och att de slutsatser 

vi gör inte är bundna till att handla om enbart deras marknadsföring. Dock menar 

vi att våra slutsatser är begränsade till att kunna appliceras vid marknadsföring av 

tjänster, eftersom vi valt att undersöka tjänstemarknadsföring.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning inom detta ämne skulle kunna innefatta en kvantitativ 

undersökning, exempelvis genom ett utformande av enkäter, där forskaren istället 
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skulle kunna göra statistiska slutsatser. Vidare förslag till fortsatt forskning skulle 

kunna innefatta en undersökning av hur man utformar produkter till generation 

Y. Vi menar att vår uppsats skulle kunna ligga till grund för att undersöka även 

detta perspektiv. 

5.4 Råd till STS, IBS i utformandet av marknadsföring 

 Vi menar att STS, IBS måste förstå begränsningarna av sin 

utbildningskatalog. För att den ska vara effektiv måste den vara mer 

modern och spännande. Dessutom måste företaget utnyttja även andra 

marknadskanaler såsom Internet och sociala medier och utveckla arbetet 

kring dessa. Detta då målgruppen inte minst menar att sociala medier kan 

vara en spegelbild av verkligheten. 

 Vi menar att STS, IBS måste finna en balans mellan olika attribut. Det kan 

finna balans mellan överraskning och trygghet genom att utnyttja sitt starka 

varumärke och samtidigt vara överraskande och nytänkande i 

marknadsföringen därutöver. 

 Vi menar att det är viktigt att bilderna i katalogen ser ”äkta ut” och fångar 

en vardag. Samtidigt måste bilderna vara överraskande och spännande och 

de behöver inte vara rädda för att ta ut svängarna. 

 

 Vi menar att det är av stor vikt att företaget tydligt förmedlar vad de står för, 

detta för att målgruppen ska känna igen sig och vara medvetna om vad de 

uttrycker genom att konsumera tjänsten. 

 

 Vi menar att är viktigt att uppvisa olika typer av människor. Företaget skulle 

med fördel kunna utnyttja ett flertal identiteter då vi har uppmärksammat 

att generation Y pratar om olika grupper såsom punkare, hårdrockare och 
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brats. Förmodligen kan de alla uttrycka vem de är genom att de ”platsar” i 

någon av dessa grupper.   

 

 Vi menar att STS, IBS måste hålla sig uppdaterad om sin målgrupp. De 

måste precis som sin målgrupp följa trenderna och hänga med i 

nymodigheter. Målgruppen förväntar sig att STS, IBS ska anpassa sig efter 

dem och inte tvärtom. 
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http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/80-talister-krasna-och-kravande_813843.svd
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Bilaga1. IBS utbildningskatalog 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Vi vill att ni tänker er att ni står inför ett scenario där ni funderar på att plugga ett 

år utomlands. Då dimper denna katalog ner i er brevlåda: 

 Bildanalys av STS, IBS katalog, spontana intryck, känslor och resonemang 

 Tid och energi vid att fatta detta beslut 

 Att ta till sig av information 

 Marknadsföring generellt  

 Förhållandet mellan sändare och mottagare  

 Varumärkets betydelse  

 Marknadskanaler generellt 

 Moderna marknadskanaler 

 Skillnader mellan er och äldre människor 

 Är det något som är särskilt för just denna typ av tjänst eller är det samma 

sak som att marknadsföra en resa till Mallorca? 

 Vännernas inverkan 

 Fria tyglar att utforma STS marknadsföring 

 

 

 


