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Förord 

Välkomna till vårt examensarbete! Under dessa tre år vi har studerat på 

Upplevelseproduktionsprogrammet vid Luleå tekniska universitet i Piteå har vi fått en allt 

klarare bild över vad det är vi vill arbeta med i framtiden. Insikten över att upplevelser kan 

appliceras på precis vad som helst gör att vi känner oss otroligt peppade för framtiden. När 

vi har ett stort intresse för marknadsföring känns det roligt att få arbeta med att skapa 

meningsfulla och minnesvärda upplevelser för konsumenten även i 

marknadsföringsbranschen. 

Vi vill tacka vår fantastiska handledare Johanna Lindberg för det stöd hon gett oss i det här 

arbetet. När det har känts tungt och då vi fastnat i genomförandet har hon hjälpt oss. Vi vill 

även tacka personerna och ungdomarna på de fritidsgårdar som vi besökt och intervjuat. 

Utan dem hade det inte blivit mycket till resultat i det här arbetet. 
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Sammanfattning 

Då samhället har utvecklats från att ha gått från informationssamhälle till ett 

upplevelsesamhälle ställs det högre krav på att företag och organisationer ska se individen 

och dess behov av meningsskapande. Upplevelser används inte bara för att sälja produkter 

och tjänster, utan även i marknadsföringen av dem. Marknadsföringsbranschen är också i 

ständig utveckling för att hitta nya kreativa vägar och lösningar att nå ut till sina 

konsumenter. I dag är människor konstant uppkopplade på nätet via sina smarta mobiler och 

surfplattor. Ungdomar i denna fallstudie, även kallade generation Y, har visat sig ha en stor 

påverkan på utvecklingen av internetbaserade tjänster och produkter. Detta genom att 

generation Y är den första generation som vuxit upp med internet dagligen. Genom sin 

användning av internet och annan teknik utsätts de i dag för en stor mängd kommunikation 

och tvingas konstant sålla bland viktig och oviktig information. Detta har bidragit till ett 

kritiskt förhållningssätt till information och de ställer höga krav på dess avsändare. I denna 

fallstudie har vi gjort litteraturstudier och gruppintervjuer med målgruppen, 13-17 år.  Vi 

ställer oss frågan hur det går att nå ut till dessa ungdomar genom att använda sig av 

upplevelsemarknadsföring i sin kommunikation. 

Nyckelord: Upplevelsemarknadsföring, generation Y, upplevelseproduktion, äkthet, sociala 

medier, kända personer i marknadsföring, image, word of mouth. 

 

  



 
 

Abstract 

As society has developed from information society to experience society there are higher 

demands set upon companies and organizations to be able to look into the people´s need of 

a meaning making. Experiences are not only used to sell products and services but also in 

marketing of these. Marketing industry is constantly evolving to find new creative ways and 

solutions to reach out to their consumers. Today most people are constantly connected 

online via their smartphones and tablets. Young people in this case study, mentioned as 

generation Y, has been shown to have a major impact on the development of Internet-based 

services and products. This is due to the fact that generation Y is the first generation daily 

growing up with the internet. Through the use of internet and other technology they are 

today exposed for a great deal of communication and forced to choose among important 

and unimportant information. This has contributed to a critical approach and high demands 

on information. In this case we have done studies of literature and group interviews with 

target group of 13-17 year old ones. We ask ourselves how to reach these young people 

through using experiential marketing in communication. 

Key words: Experiential marketing, generation Y, professional experience production, 

authenticity, social media, celebrities and image in marketing, word of mouth. 
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1. Inledning 

I inledningen har vi redogjort olika teorier om utvecklingen av upplevelsens inverkan i 

dagens samhälle och marknadsföring. Dessa teorier har vi haft som bakgrund för att 

formulera problemområdet. 

 

1.1. Utvecklingen av upplevelsesamhället 

Toffler (1971) såg ett kommande samhälle som skulle bestå främst av industrier som han 

kallade för “the experience industries” vars produktion skulle bestå av att skapa upplevelser 

istället för produkter och tjänster. Jensen (1999) kallade i sin tur detta samhälle för “the 

dream society” där han beskrev att konsumenterna skulle köpa de historier, livsstilar och 

upplevelser som produkterna kommunicerar. Wahlström (2002) beskriver att trenderna i det 

svenska upplevelsesamhället har visat att upplevelserna har fått större betydelse även i vår 

vardag. Upplevelsesektorn omsätter 190 miljarder kronor per år och sysselsätter 370 000 

personer, den står för 9 procent av BNP och därför menar han att det är viktigt att börja ta 

exempelvis muséer, musik, spa och fritid på större allvar(ibid.). 

Davenport och Beck (2001) beskriver att samhället idag har utvecklats och förändrats mer 

och mer, att konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet har blivit allt större vilket i 

sin tur har lett till att konsumenterna har blivit mer krävande. Detta beskriver även Ivarsson 

(2008)  och att det är något som i första hand har märkts inom turismen men är något som 

finns överallt. Idag räcker det inte med bra produkter och en god service utan företagen 

måste börja skapa upplevelser som engagerar konsumenten. 

 

1.2. Upplevelseindustrin 

KK-stiftelsen (2000) definierar upplevelseindustrin som ett samlingsbegrepp för människor 

och företag vars huvuduppgift är att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. 

Gustafsson (2008) beskriver att kärnvärdet i erbjudanden inom upplevelseindustrin skiljer sig 

på ett grundläggande plan från tillverkningsindustri och traditionell handel med produkter 
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och tjänster. Inom upplevelseindustri skapas värdet genom symboler, historier, 

föreställningar, idéer, drömmar, känslor och tillstånd. Pine och Gilmore (2011) beskriver att 

det är den industri som har fokus på upplevelsen, utöver den materiella produkten eller 

servicen. De beskriver även att upplevelseindustrin är under stark tillväxt och numer är det 

viktigt att företag tänker på att det ska sälja en helhetsupplevelse och inte bara en produkt. 

Genom att skapa upplevelser för konsumenterna ökar det ekonomiska värdet av varan eller 

tjänsten. När det kommer till upplevelseprodukter görs dessa av identifierade producenter 

av upplevelser. En ökning av dessa verksamheter blir en rimlig indikator på 

upplevelseinnehållets betydelse i ekonomin. 

 

1.3. Upplevelseproduktion 

Inom Luleå tekniska universitet finns förutom tekniska utbildningar en blandning av kreativa 

och konstnärliga utbildningar för upplevelseindustrin. Flera av dessa är kopplade till 

Musikhögskolan vid Campus Piteå. En av utbildningarna på Musikhögskolan heter just 

Upplevelseproduktion (KK-stiftelsen, 2000). 

Enligt ett rektorsbeslut vid Luleå tekniska universitet (2012) handlar upplevelseproduktion 

om att utifrån ett kundperspektiv producera erbjudanden inom upplevelseindustrin. 

Upplevelseproduktion baseras på att kombinera processer och metoder för kommersiell 

produktion av meningsskapande och berikande upplevelser med kunskap om upplevelse 

som fenomen, som mänskligt behov och som kommersiell produkt. UPAF (2014) är en 

akademisk förening som består av studenter och alumni vid programmet för 

Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet. Deras definition av 

upplevelseproduktion lyder: 

”Professionell Upplevelseproduktion handlar om kunskap om upplevelser som fenomen, om 

människan och hennes behov av upplevelser, kunskap om vilka upplevelser olika gäster vill 

köpa, kunskap om hur man designar förutsättningarna till säljbara upplevelser och 

kompetens i att leda upplevelseprocesser hos olika gästgrupper. Med kreativitet och 

utvecklingsvilja som utgångspunkt är en akademiskt utbildad Upplevelseproducents mål att 
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med hjälp av sina teoretiska och praktiska kunskaper skapa förutsättningar för 

kvalitetssäkrade produktioner och tjänster som har med upplevelser att göra.” 

Upplevelseproduktion innebär att företag skapar upplevelse för att sälja varor och tjänster 

och det har blivit ett allt viktigare medel för att locka konsumenter. Numera vill 

konsumenterna gärna ha större kunskap om de produkter de köper (Pine och Gilmore, 

2011). Konsumenterna kan exempelvis föredra mat med ett visst ursprung, kläder sydda i ett 

särskilt område och så vidare. Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, Ishotellet i Jukkasjärvi, 

Glasriket i Småland och Visfestivalen i Västervik är alla talande exempel på hur produkter 

och företag numera ofta samspelar med sin geografiska omgivning och det lokala kulturarvet 

för att skapa mervärden och konkurrensfördelar (Linnéuniversitetet, 2014). Pine och Gilmore 

(2011)  förklarar denna utveckling i sin modell The progression of economic value där de 

menar att vi gått från att massproducera varor till att skapa meningsfulla upplevelser som 

förgyller människors liv. Istället för att köpa varor och tjänster är vi nu villiga att betala för 

hela upplevelsen. De menar utifrån sin modell att produktens värde för konsumenten höjs 

desto högre upp i trappan upplevelsen runt produkten når. Genom att öka upplevelsen runt 

en produkt kan företaget på så sätt även öka det ekonomiska värdet på produkten, då 

konsumenterna är villiga att betala ett högre pris för ett högre emotionellt och meningsfullt 

värde. Där ger upplevelsen det högsta värdet. 
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Figuren nedan visar hur en billig råvara som en kaffeböna säljs vidare och rostas för att bli en 

vara som kunden köper i en butik. Nästa steg är när kaffet säljs i ett café, vilket då blir en 

service, för att sedan bli en upplevelse behöver kaffet säljas i exempelvis en miljö där kunden 

inte bara betalar för en kopp kaffe, utan för att dricka sitt kaffe i en unik miljö (ibid). 

 

 

Figur 1. The progression of economic value (modifierad efter Pine och Gilmore, 2011, s.34) 

 

1.4. Tre generationer av upplevelser 

Boswijk, Peelen och Olthof (2012) menar att det finns tre generationer av upplevelser inom 

upplevelseindustrin; första, andra och tredje generationens upplevelse. Den första 

generationens upplevelse kallad iscensättning innebär att företaget utformar upplevelsen 

för gästen som sedan deltar passivt exempelvis vid en konsert eller biograf. Upplevelsen 

grundas i att roa gästen och tjäna pengar samtidigt. I den andra generationens upplevelse 

kallad samproduktion deltar gästen genom att vara medskapande tillsammans med 

företaget. Exempelvis genom interaktiva hjälpmedel, eller skapandet av något utifrån givna 
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riktlinjer. Detta ska då tillföra ett extra värde eller dimension till upplevelsen. I den tredje 

generationens upplevelse kallad självdirektion skapas själva upplevelsen till största del av 

gästen själv, men då med lite hjälp av en plattform eller verktyg av någon sort. Det innebär 

att ju mer gästen blir involverad i upplevelsen desto större blir tillhörigheten samtidigt som 

deras image och identitet stärks. Känslan av att själv skapa sin upplevelse kan beskrivas som 

en transformerande känsla (ibid.). 

 

Figur 2. Tre generationer av upplevelser (modifierad efter Boswijk, Peelen och Olthof, 2012, 

s. 11) 

 

Pine och Gilmore (2011) beskriver även detta i sin modell som de kallar för The Experience 

Realms som består av fyra fält: underhållning, utbildning, estetik och eskapism. För bästa 

resultat av upplevelsen bör alla fyra fälten vara involverade tillsammans i upplevelsen (ibid.). 

De delar upp upplevelsen i två olika dimensioner där den första dimensionen är passivt-och 

aktivt deltagande. Vid passivt deltagande kan inte gästen påverka innehållet i upplevelsen 

utan deltar passivt genom exempelvis se och lyssna. Vid aktivt deltagande kan gästen 

påverka utgången av sin upplevelse vid exempelvis en nöjespark eller en hobby. Den andra 

dimensionen är absorption- och immersion, där absorption innebär gästens relation till 
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omgivningen och där immersion handlar om gästens grad av deltagande i upplevelsen. Att 

skapa förutsättningar för upplevelser handlar inte om att underhålla utan att engagera 

personen, eftersom en upplevelse kräver att personen på något vis deltar i att skapa sin 

egen upplevelse(ibid). Mossberg (2003) förklarar i sin tur huruvida en upplevelse blir positiv 

eller negativ beror i hög grad på gästens deltagande, absorbering och engagemang. 

 

 

Figur 3. The experience realms (modifierad efter Pine och Gilmore, 2011, s. 46) 

 

1.4.1. Äkthet 

Då upplevelser är högst individuella och något som inträffar i interaktion mellan människor 

och dess omgivning menar Pine och Gilmore (2011) att det finns möjlighet till påverkan i 

önskad riktning. De menar att äkthet är den nya delen utöver tillgänglighet, pris och kvalitet 

som konsumenternas inköpsbeslut baseras på. Det räcker inte längre att producera 

tillgängliga varor till ett bra pris med en tillfredställande kvalitet, nu måste även produkterna 

innehålla ett äkthetselement.  Nu vill konsumenterna nu ha kvalité och genuina upplevelser 
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som bekräftar deras självbild och image. De köper hellre produkter av företag som tar sitt 

sociala och globala ansvar. 

Prahalad och Ramaswamy (2004) beskriver, för att företag ska kunna hitta nya vägar till 

lönsamhet i det nya upplevelsesamhället behöver det ske en förändring av deras synsätt på 

värdeskapande. Detta bör ske genom nya innovationer och kreativitet. Vi människor är 

ständigt uppkopplade på nätet och har idag en stor tillgång till information och kunskap, 

vilket gör att människorna själva kan avgöra kvalificerade beslut på egen hand. Vi har numer 

fri tillgång till information om företag, produkter, priser och recensioner. Kunden vill nu ha 

en personlig interaktion tillsammans med företaget (ibid.). Genom att konkurrensen hårdnat 

mellan produkter och företag blir det allt viktigare att behålla de befintliga kunderna genom 

att erbjuda dem ett mervärde (Grönroos, 2008). 

 

1.5. Upplevelsemarknadsföring 

Upplevelser är idag inte bara aktuellt i försäljning av produkter och tjänster, utan även i 

marknadsföringen av dem. Vi är på väg från den traditionella marknadsföringen då 

konsumenterna ses som rationella beslutstagare där marknadsföraren hellre har analyserat 

marknaden utifrån siffror och mönster istället för att få en djupare förståelse för 

konsumenten som individ. Istället går vi nu mot upplevelsemarknadsföring där fokus ligger 

på konsumenternas upplevelse med sinnliga, emotionella, kognitiva, relations- och 

beteendevärden som ersätter de funktionella värdena i en produkt eller tjänst (Schmitt, 

1999). Det handlar om att skapa en helhetsupplevelse och att skapa en mening kring 

konsumtionssituationen (ibid.). Fenomenet “Word of mouth” beskrivs enligt Rosen (2000) 

som en typ av upplevelsemarknadsföring som förlitar sig på att nöjda kunder sprider 

budskapet vidare till andra, exempelvis via sociala medier eller när de träffar vänner. Kotler, 

Armstrong, Wong och Saunders (2008) beskriver att ”Word of mouth” hör till de mest 

effektiva formerna av marknadsföring, eftersom åsikten som uttrycks i detta fall är frivillig 

och oinfluerad. Deras studier visar att konsumenter litar mera på rekommendationer av 

andra konsumenter, än på traditionell reklam. Särman (2003) beskriver liknande situationer 

när företag vill sälja sina produkter till ungdomar gäller då att ställa till lite “surr”, vilket 
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innebär att bli omtalad och omsusad. Han menar att detta är en sorts 

upplevelsemarknadsföring och att det inte kan liknas med vanlig reklam och att fördelarna 

med detta är att det inte behöver kosta företagen särskilt mycket pengar i jämförelse med 

den traditionella reklamen. Ett annat exempel på att använda sig av upplevelser i 

marknadsföring är genom gerillamarknadsföring. Ted Andersson som jobbar med 

reklamkampanjer berättar i en intervju av Matilde Perutz (2012), att gerillamarknadsföring 

innebär att man i det offentliga rummet skapar en oväntad aktivitet där målgruppen 

befinner sig. Han säger i intervjun att det däremot kan diskuteras om denna typ av 

marknadsföring är laglig eller inte och att det i vissa fall kan vara lite på gränsen. Syftet med 

gerillamarknadsföring är att den ska vara överraskande och nytänkande. Det genererar 

dessutom i att målgruppen börjar prata om det (Rosen, 2000 och Särman, 2003). 

 

1.6. Sinnen och perception i marknadsföring 

Kunskaper om individens perception och sinnesuttryck är ytterst relevanta för 

marknadsförare. Pine och Gilmore (2011) beskriver vikten av att engagera alla fem sinnen 

för skapandet av den ultimata upplevelsen. Ju mer effektivt sinnena är engagerade i 

upplevelsen desto mer minnesvärd blir den. Med perception menas hur människor får 

information om olika aspekter i miljön och hur de förhåller sig till dessa. Det anses att 

perceptionen ligger till grund för det beteende och de handlingar en individ utför (ibid.). 

Inom psykologin anses de fem sinnena bidra till en människas perception genom de 

sinnesuttryck som uppstår. Särskilt när det gäller att förstå hur en symbios med ett 

varumärke kan gestaltas och personifieras i den mänskliga hjärnan. Detta sinnesuttryck 

ligger som regel till grund för den symbios en individ utvecklar med ett visst varumärke 

(Hulten, Broweus och Van dijk, 2011). Dahlén och Lange (2011) förklarar i sin tur att 

perception handlar om det stimuli människan uppfattar. Perception är en primär mänsklig 

funktion som hjälper oss att reagera på olika intryck som anses vara viktiga. På grund av att 

det sker automatiskt anses perception som ett värdefullt hjälpmedel när reklamen sänder ut 

rätt signaler vilket innebär att konsumenterna uppmärksammar och intresserar sig av den. 

Det handlar om att försöka tilltala människans naturliga instinkter, som oftast är väldigt 

enkla och påverkar inte reklamens innehåll. Det handlar om att få reklamen att “sticka ut” på 



9 
 

olika sätt. Det kan handla om en jingel, röst och musik, färger, kontraster, storlek och rörelse 

i bilden (ibid.).  

Hulten, Broweus och Van dijk (2011) beskriver att i den traditionella marknadsföringen har 

de mänskliga sinnena förbisetts då det enbart har fokuserats på synen och de visuella. Detta 

trots att det funnits en medvetenhet om hur viktigt det är att engagera alla fem sinnena som 

syn, ljud, lukt, känsel och smak. Genom sinnena får människor sin uppfattning om världen, 

men även skapar sig medvetenhet om hur de uppfattar produkter och varumärken. Därför 

har människans fem sinnen en väsentlig roll för en upplevelse, speciellt när det gäller olika 

köp och konsumtionsprocesser. Sinnesmarknadsföring är ett sätt att på ett djupare plan 

förmedla ett företags identitet och värderingar till kunderna, genom att skapa en multi-

sensorisk varumärkesupplevelse. För att ett företag ska lyckas med detta behöver de nå in i 

kundernas hjärta och hjärna för att personifiera varumärkets själ, och skapa en personlig 

prägel som baseras på företagets identitet, känslor och värderingar. Denna image ska då 

möta konsumenternas egen identitet, livsstil och personlighet för att bli det självklara valet 

av varumärke, genom de upplevelser som konsumenterna får av företaget och varumärket 

(ibid.). Lindström (2005) förklarar också vikten av att kommunicera med hjälp av sinnena för 

att stärka bandet mellan företaget och kunden. Enligt honom är det ultimata målet med 

sinnesmarknadsföring att försöka skapa en så stark, positiv och lojal relation mellan kunden 

och varumärket att denne inte ens tittar åt andra varumärken, utan alltid återvänder till 

samma varumärke utan att uppfatta konkurrenterna. Genom en känslomässig 

sinnesupplevelse ökar kundens känslor för varumärket och det i sin tur bidrar till att kunden 

skapar sig en långvarig relation till varumärket eller produkten. Han hävdar även att ju fler 

sinnen som är engagerade i företaget eller produkten desto högre pris kan företaget ha på 

sina produkter. 

 

1.7. Kända personer och image i marknadsföring 

Mossberg (2003)  beskriver image som ett sätt hur en person eller målgrupp uppfattar en 

produkt, varumärke eller plats. Vid upplevelser är det viktigt att förstå varför en kund väljer 

att besöka en viss plats eller köpa ett visst varumärke. Då det sällan handlar om rutinköp av 

en fysisk produkt kan detta vara svårt att undersöka i förväg om det kommer att bli en 
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positiv upplevelse eller inte. Image används som ett sätt att kommunicera ut förväntningar 

på en plats eller produkt. Besökare väljer ofta platser som de anser har en bra image som 

motsvarar deras förväntningar. En stark och tydlig image kan öka kundens förtroende och 

skapa en positiv medvetenhet hos kunden (ibid.). Grönroos (2002) menar att image 

förmedlar förväntningar tillsammans med extern kommunikation som reklam, 

personligförsäljning och ”Word of Mouth”. Han menar att en positiv image gör det lättare 

för företag ett att kommunicera effektivt samtidigt som den bidrar till att människor blir mer 

mottagliga mot fördelaktiga påståenden. Mossberg (2003) förklarar att image kan förstärkas 

genom att ha ett tydligt tema eller koncept som särskiljer sig från konkurrenterna. Imagen 

bör bestå av ett visst antal kärnvärden som fungerar som varumärkets själ. Ett exempel på 

detta är Icehotel i Jukkasjärvi, där har de har tagit tillvara på det som är unikt och speciellt 

med just den platsen och temat är tydligt - ett hotell av is. Haig (2005) beskriver att de flesta 

människor försöker bygga upp ett varumärke av oss själva så som vi vill bli uppfattade av 

andra. Han menar att kändisar är väldigt bra på att ta vara på detta - att personligheter 

försöker bli varumärken. De bygger upp ett varumärke genom sitt kändisskap för att sedan 

bli vandrande industrier i mångmiljondollarklassen. Ett tydligt exempel på detta är 

programledaren Oprah Winfrey som började sin karriär som skådespelerska och är nu idag 

ett av de mest framgångsrika varumärkena. Han menar att nyckeln till hennes framgång som 

så många andra framgångsrika varumärken ligger i äktheten, eftersom hon släppte in 

tittarna i sitt hem och fick träffa hennes man och hundar. Tittarna fick följa henne i sin kamp 

om övervikten och andra personliga problem. Hon blev snabbt en förebild för sin målgrupp 

genom sitt TV-program och har därför kunnat påverka amerikansk lagstiftning och belysa 

allvarliga ämnen. Varje del av hennes varumärke påverkar imagen och ryktet, inte bara hur 

det ser ut på utsidan utan helheten (ibid.). 

Dahlén och Lange (2011) beskriver att många företag använder sig av kända personer i sin 

reklam för att nå ut med sitt budskap. Kända personer uppfattas ofta som framgångsrika och 

attraktiva på grund av den uppmärksamhet de fått. Det signalerar att de har varit 

framgångsrika och gjort något värdefullt för andra människor. Många människor känner igen 

dem för vad det har åstadkommit och associerar dem till positiva saker. Exempelvis att de är 

attraktiva eller gjort något bra i form av välgörenhet. Eftersom de flesta människor strävar 

efter att vara just framgångsrika eller attraktiva så är kända personer ett lyckat knep att 
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använda dem för att förmedla en produkt till sin marknad. Ju mer hängiven den kända 

personen är i produkten desto starkare blir effekterna. Fördelarna enligt författarna (ibid.) 

med att använda dem i sin reklam är: 

· Synlighet. Ett känt ansikte eller namn får mer uppmärksamhet än en okänd person. 

· Status. Kända personer kan höja prestigen av produkten. 

· Imageöverföring. Associationerna som väcks i och med en känd person gör 

reklamen, bidrar till att den uppfattas som mer trovärdig. Exempelvis 

skådespelaren Gerard Butler, som gör reklam för L’Oreal Paris Men’s expert 

produkter, där hans ”manlighet” ska avspeglas i produkterna, vars målgrupp är 

män. 

  

1.8. Generation Y 

Tapscott (2008) beskriver generation Y som en intellektuell generation som utbildar sig i 

högre utsträckning än tidigare generationer. Generation Y är den första generationen som är 

uppväxta med internet och den teknologiska framfart som utspelat sig under deras barndom 

och ungdoms tid. Detta resulterar i att generation Y är konstant uppkopplad och har tillgång 

till en stor mängd information som dagligen passerar genom deras liv. De ser en självklarhet i 

att kunna nå information och andra människor snabbt som ett resultat av att alltid vara 

uppkopplad via sina mobiltelefoner eller surfplattor. De har en god förmåga att sålla mellan 

en stor mängd information (ibid). Yarrow och O’Donnell (2009) beskriver generation Y som 

individualister, köpstarka, impulsiva och optimistiska. De menar att generation Y är villiga att 

lyssna till marknadsföring så länge den innehåller ”inside information” som målgruppen 

finner viktig som exempelvis en ny produkt på marknaden eller ett bra erbjudande där de 

kan spara pengar på någon produkt. De vill gärna att marknadsföringen ska vara ärlig, genuin 

och transparent (ibid.). Särman (2003) menar att upplevelsemarknadsföring är mycket 

vanligare hos ungdomar än hos vuxna människor. Flertalet forskare påvisar skillnader som 

främst baseras i förmågan att ta emot och sålla bland information (Eisner, 2005).  

Parments (2008) menar att marknadsföringen bör vara korrekt och autentisk för att locka till 

köp. Eftersom generationen är så pass påläst ställer de höga krav på avsändaren av 

budskapet från företagen. Han förklarar att generation Y använder konsumtion av varor och 
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tjänster för att skapa sig en identitet och grupptillhörighet. Smith (2012) redovisar i sin 

undersökning att generation Y gärna talar om produkter och tjänster via sociala medier, de 

anser att online-recensioner från andra kunder är mer trovärdig än sponsrad marknadsföring 

från företagen. Hon förklarar att digitalmarknadsföring är bästa sättet att nå ut till denna 

generation. Men den måste vara utförd på ett bra sätt, den får inte innehålla massa 

störande pop-up fönster och irriterande annonser på hemsidorna som hindrar dem från att 

utföra det de tänkt. Kuponger och andra erbjudanden via nätet är ett lyckat koncept för att 

locka till sig generationen menar hon.  E-mail och nyhetsbrev med erbjudanden är ett annat 

bra sätt att nå ut till denna generation. Hon påstår även att generationen tilltalas av en snygg 

enkel utformning med ljusa färger och ett professionellt utseende. Hemsidorna bör även 

vara interaktiva och tillhandahålla bra konkurrenskraftiga priser som exempelvis fri frakt 

eller andra gratisgåvor vid köp. Företagen behöver skaffa sig en mer personlig relation med 

generation Y för det har visat sig vara effektivt sätt att behålla dem som trogna kunder (Ibid). 

Generation Y beskrivs även av Dahlén och Lange (2011) som den medvetna och etiska 

generationen därför att de är mer intresserade av att företagen är sanningsenliga och 

ansvarstagande. Reklam som uppfattas mindre trovärdig eller strider mot generationens 

egna deras värderingar uppfattas negativt. Därför bör reklamen ha en mer seriös ton och 

samtidigt bör all kommunikation från företaget följa samma linje. Musik och snabba klipp är 

något som ofta tilltalar den yngre generationen(ibid.). Yngre människor uppskattar TV-

reklam och media som tilltalar deras image i högre utsträckning än den äldre generationen 

(Dahlén och Lange, 2011). 

 

1.9. Sociala medier som marknadsföring 

Sociala medier är ett samlingsnamn för olika kommunikationskanaler som tillåter 

användarna att kommunicera med varandra genom exempelvis text, bild, ljud och film. 

Sociala medier bygger på det innehåll som dess användare producerar. Exempel på sociala 

medier är Facebook, Instagram, Twitter, Bloggar och YouTube (Nationalencyklopedin, 2014). 

Facebook är ett socialt media på internet för gemenskap och nätverksbyggande som 

grundades år 2004. Facebook utgörs till största del av dess användares profiler som vävs 

samman till olika nätverk, då ges en möjlighet till interaktion människor emellan. Den 
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främsta kommunikationen på Facebook består av text, bild och film. Genom att skapa en 

användare där man själv väljer vad man vill förmedla kan man uppdatera sin profil och 

status. Man kan även söka upp vänner, bekanta och kända personer som också är 

medlemmar. Det finns även en mängd olika grupper och forum som man kan delta i där man 

kan diskutera, dela länkar och annan information. 2014 hade Facebook totalt 1,23 miljarder 

aktiva användare varje månad runt om i världen. I Sverige samma år fanns det cirka 4,9 

miljoner konton och de som var mest aktiva på Facebook var ungdomar mellan 16-25 år, där 

var det 76 % som besökte Facebook dagligen (Finndahl, 2014). Björck (2011) beskriver att 

fler och fler företag skapar sidor, eller ”fan pages” som de oftast heter, på Facebook för att 

kunna nå ut till Facebooks enorma publik. Holmström och Wikberg (2010) menar att det 

krävs ett särskilt förhållningsätt för att företag ska lyckas med sin marknadsföring via sociala 

medier. Då sociala medier är så effektivt och öppet sätt att sprida information till många är 

det extra viktigt att tänka på att vara ärlig och öppen i sin kommunikation, då det lika snabbt 

kan vändas till något negativt. De menar att kunderna ska behandlas som ens vänner. Istället 

för att tvinga på kunderna budskapet bör man istället bjuda in dem till att kommunicera med 

företagen. Försök att skapa ett förtroende som bygger på en ömsesidig relation. Då det är 

lätt för missförstånd i kommunikationen är det viktigt att vara tydlig, uttrycka sig enkelt och 

kortfattat menar de (ibid). I Sverige har bloggar fått en ökad popularitet sedan början på 

2000-talet. Annonsörer började uppmärksamma bloggarna som en kommunikationskanal då 

bloggar med ett tydligt tema hade en definierad målgrupp. Ur en marknadsförares synvinkel 

innebär detta mer specifikt ett marknadssegment med potentiella konsumenter. Utifrån 

dessa tankegångar började bloggare erbjudas gratisvaror eller ekonomisk ersättning i utbyte 

för omnämnande av varumärket på egna webbsidan (Djurberg, 2008). 

 

2. Problemformulering 

Vi har i detta arbete redogjort att vi går från den traditionella marknadsföringen och går 

istället mot upplevelsemarknadsföring (Schmitt, 1999). Marknadsföringsbranschen liksom 

upplevelseindustrin är under ständig utveckling där ett exempel på detta är att sociala 

medier som växer och växer för varje år och får större inverkan på konsumenternas 

beteende (Björck 2011). Därför är det intressant och viktigt att kontinuerligt undersöka 
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utvecklingen av dessa branscher. Vi har därför undersökt målgruppen som är ungdomar i 

åldrarna 13-17 år, som även kan beskrivas som generation Y, som den medvetna och etiska 

generationen eftersom att de är mer intresserade av att företagen är sanningsenliga och 

ansvarstagande (Dahlén och Lange, 2011). Parments (2008) förklarar att generation Y 

använder konsumtion av varor och tjänster för att skapa sig en identitet och 

grupptillhörighet. Där ser vi hur viktigt det är med att skapa upplevelser kring 

marknadsföringen som Pine och Gilmore (2011) menar med att vi nu gått från att 

massproducera varor till att skapa meningsfulla upplevelser som förgyller människors liv. När 

vi hösten 2013 gjorde praktik hos två olika företag i Luleå som arbetar med marknadsföring 

och event mot ungdomar identifierade vi problem om att de inte nådde ut till dem. Därför 

fick vi intresse över hur företagen kan skapa en upplevelsemarknadsföring som får 

ungdomarna att uppmärksamma företaget. Hur ser ungdomarna på marknadsföring i dag 

och vad är det som tilltalar dem? Vi har utifrån teorier om äkthet, image, sociala medier som 

marknadsföring och användning av kända personer i marknadsföring undersökt om det finns 

en tendens att påverka ungdomar genom att möta dem i interaktionen mellan företag och 

konsument. 

 

2.1. Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka målgruppen, som är ungdomar i åldrarna 13-17 

år, och utifrån det ta fram exempel på hur företag kan använda sig av 

upplevelsemarknadsföring för att nå ut till målgruppen. 

 

2.2. Forskarfrågor 

· Hur kan upplevelsemarknadsföring till ungdomar i åldrarna 13-17 år i Luleå se ut? 

Vi kommer ge exempel. 

· Hur går det att nå ut till ungdomar i åldrarna 13-17 år i Luleå med hjälp av 

upplevelsemarknadsföring? 
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3. Metod 

Syftet med metodavsnittet är att det ska finnas motivering för de metoder som används i 

datainsamlingen eftersom att det är viktigt att läsaren ska kunna göra en initierad 

bedömning av studien. Om det inte uppges hur och varför data samlades in kan inte läsaren 

göra någon bedömning på forskningens kvalitet och resultatens eller slutsatsernas 

trovärdighet (Denscombe, 2013). 

 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi har använt oss av en hermeneutisk infallsvinkel i detta arbete. Enligt Patel och Davidson 

(2003) handlar hermeneutiken helt om hur vi ur ett humanistiskt perspektiv studerar, tolkar 

och försöker förstå olika människors tankegångar. Thurén (2010) beskriver att 

hermeneutiken bygger på förståelse och empati istället för det logiska positivistiska 

förnuftet.   

Eftersom att vi gjorde semistrukturerade gruppintervjuer för att få en förståelse för 

målgruppen ansåg vi att det hermeneutiska förhållningssättet passar vår studie. För att 

kunna svara på den första forskarfrågan “Hur kan upplevelsemarknadsföring till ungdomar i 

åldrarna 13-17 år i Luleå se ut?” gäller det alltså att få en förståelse för hur målgruppen 

tänker, känner och upplever upplevelsemarknadsföring. Och efter våra analyser kunde vi 

förstå målgruppen därmed svara på den andra forskarfrågan ”Hur går det att nå ut till 

ungdomar i åldrarna 13-17 år i Luleå med hjälp av upplevelsemarknadsföring?”. 

 

3.2. Forskningsansats 

Eftersom det finns olika metoder att dra slutsatser av sin information kommer vi här ge en 

förståelse för de tre vanligaste förekommande forskningsansatserna. 

Deduktion 

Patel och Davidson (2003) beskriver att en forskare som arbetar deduktivt följer bevisandets 

väg vilket innebär att den utgår från en befintlig teori som bildar hypoteser som sedan 
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empiriskt prövas i det aktuella fallet. Enligt Thurén (2010) bygger deduktion på att forskaren 

drar en logisk slutsats utifrån vissa premisser som antas vara sanna. 

Induktion 

Enligt Patel och Davidson (2003) innebär det att arbeta induktivt att gå upptäckandets väg 

genom att studera forskningsobjektet och sedan utifrån den insamlade information utforma 

en teori. Enligt Thurén (2010) handlar induktion om att forskaren drar allmänna, generella 

slutsatser utifrån empiriska fakta utan att först ha en teori att tillämpa detta på. 

Abduktion 

Patel och Davidson (2003) beskriver abduktion som ett tredje sätt att redogöra teori och 

empiri i ett vetenskapligt arbete. De menar att abduktion är en blandning mellan deduktion 

och induktion. Först utifrån ett enskilt fall utformar man en hypotes som i induktion, sedan 

tar man det ett steg till och testar hypotesen på ytterligare fall och utvecklar en ny teori. 

Vi har haft en induktiv ansats som arbetsätt eftersom syftet är att utforma exempel på hur 

upplevelsebaseradmarknadsföring som riktar sig mot ungdomar kan se ut. 

 

3.3. Metodteori 

En fallstudie fokuserar på en, eller några få, förekomster av ett särskilt fenomen. Detta i 

avsikt att tillhandahålla en redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som förekommer i detta särskilda fall. En fallstudie kan undersöka saker i detalj 

och gå tillräckligt på djupet, vilket exempelvis en enkätundersökning oftast inte kan 

(Denscombe, 2013). Backman (2012) beskriver att den kvalitativa forskningen visar en viss 

förkärlek till fallstudier, att liksom den kvalitativa strategin, undersöker fallstudier ett 

fenomen i sin realistiska miljö. 

Nackdelen med att göra en fallstudie är att den är känslig för kritik när det gäller 

trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån dess resultat. Det är en vanlig 

uppfattning att fallstudier genererar mjuka data som inte uppfyller kraven för 

samhällsforskning. Detta är något som inte behöver vara berättigat men är ändå en 

förutfattad mening. Fördelen med en fallstudie som tillvägagångssätt är att inriktningen på 



17 
 

en eller ett fåtal enheter ger forskaren möjlighet att ta itu med förhållanden och sociala 

processer på ett sätt som en enkätundersökning inte tillåter. Och eftersom 

tillvägagångssättet handlar om att undersöka fenomen som de naturligt agerar blir inte 

forskaren pressad av att ändra eller kontrollera händelserna (Denscombe, 2013).  

Fördelarna med att göra en gruppintervju är att varje fråga resulterar i flera svar under 

samma intervju, vilket sparar väldigt mycket tid för intervjuaren. En gruppintervju kan i stort 

sett framföras på precis samma sätt som en enskild intervju. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska beröras under intervjun men 

får vara flexibel med ämnenas ordningsföljd. Nackdelarna med att göra intervjuer är att det 

är tidskrävande och att ljudinspelaren kan hämma de personer som blir intervjuade. Det är 

även viktigt att som intervjuare planera i förväg en bra plats där personerna som intervjuas 

känner sig trygga för att inte hämma svaren (ibid.).   

 

3.4. Genomförande 

Vårt fall i detta arbete var att på djupet studera målgruppen som är ungdomar i åldrarna 13-

17 år. Vi har utgått från litteratur som vi bearbetat och analyserat, sedan gjorde vi tre 

stycken semistrukturerade gruppintervjuer med tre olika ungdomsgäng. För att få kontakt 

med ungdomarna kontaktade vi tre stycken fritidsgårdar i tre olika stadsdelar i Luleå och 

frågade om vi kunde besöka dem där, på fritidsgårdarna. I intervjuerna ställde vi frågor om 

hur de tänker och känner för olika sorters marknadsföring, som exempelvis reklamfilm och 

andra reklamkampanjer samt var de får tag i information (Bilaga 1.). Intervjuerna bandades 

för att sedan transkriberas, analyseras och sedan redovisa resultaten. Vi analyserade 

intervjusvaren var för sig för att sedan träffas och se över likheter och olikheter som fanns i 

våra analyser. Syftet med att analysera intervjusvaren var för sig var för att få så objektivt 

synsätt som möjligt. Vi valde att träffa ungdomar från olika stadsdelar eftersom vi ville få en 

demografisk spridning på ungdomarna samt med tanke på sociala och ekonomiska skillnader 

på fritidsgårdarna. Anledningen att vi ville träffa ungdomarna på fritidsgårdarna var för att få 

ungdomarna att känna sig så bekväma och trygga som möjligt. Det var även därför vi valde 

att göra intervjuerna semistrukturerade för då tillåts ungdomarna att utveckla sina idéer och 

prata mer utförligt och fritt om de frågor och ämnen vi tar upp.  
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Figur 4. Vårt genomförande av metoden (Hanna Linderstedt och Victoria Norman, 2014) 

 

Syftet med fallstudien var att svara på forskarfrågorna som var att ta fram exempel på hur 

upplevelsemarknadsföring dels kan se ut och även hur det går att nå ut till målgruppen med 

hjälp av upplevelsemarknadsföring.  

 

3.4.1. Våra Forskar-jag 

Hanna är född och uppväxt i en by i Västerbotten, hon föddes på 90-talet och läste IT-media 

på gymnasiet där hon läste mycket om marknadsföring. Victoria är född på 80-talet i en stad 

i Norrbotten men uppvuxen i södra Sverige, flyttade till Luleå vid 16-års ålder och har bott 

där sedan dess. Hon gick samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet, där intresset för 

turism, upplevelser och marknadsföring började. 

Vi båda läser upplevelseproduktion och har läst kurser i marknadsföring och 

marknadskommunikation, samt kurser om upplevelsekunskap och har därmed en god 

förståelse över den litteratur och de teorier som är med i det här arbetet. Båda har sedan 

tidigare ett intresse för marknadsföring och under hösten 2013 gjorde båda praktik på två 

olika företag som arbetar med både marknadsföring och event mot ungdomar.   



19 
 

3.5. Arbetskvalitet  

Enligt Denscombe (2013) är det viktigt att vi som forskare ska kunna visa att vårt 

forskningsresultat är riktiga och trovärdiga. Validitet innebär att tydligt visa vad vi avser 

undersöka och att det är relevant i sammanhanget. Medan reliabilitet innebär att det vi 

undersökt är utfört på ett tillförlitligt sätt som gör att studien ska kunna göras igen 

oberoende av vem som utför det, och få samma resultat. Vi bör alltid sträva efter hög 

validitet och reliabilitet. I en kvalitativ studie kan dessa kriterier vara svåra att uppnå 

eftersom det inte handlar om experiment som vi kan göra om och om igen. Ofta är forskaren 

så nära involverad i resultaten av undersökningen att det kan vara svårt för någon annan att 

komma fram till identiska slutsatser (ibid.). 

För att kunna uppnå en god validitet och reliabilitet i vår undersökning har vi följt 

Denscombes (2013) rekommendationer när det gäller att visa tillförlitligheten i våra resultat 

som vi fått in. Vi har därför sparat intervjufrågor, information och de svar vi får in för att 

kunna redovisa dem. När det gäller litteraturen har vi utgått från ursprungskällorna och 

detsamma gäller för de vetenskapliga artiklar som vi använt oss av. Vi har även hittat flera 

källor när vi diskuterat olika teorier för att visa på olika perspektiv. Efter intervjuerna 

analyserade vi intervjusvaren var för sig för att sedan se över likheter och olikheter som 

fanns i våra analyser. 

 

3.6. Avgränsningar 

I det här arbetet har vi valt att avgränsa hur upplevelsemarknadsföring riktas till ungdomar. 

Det vi menar med ungdomar är de som går på högstadiet och gymnasiet i åldrarna 13-17 år 

som är bosatta i Luleå. Anledningen till att vi valt åldrarna 13-17 år är för att den 

åldersgruppen hamnar mitt emellan fritidsaktiviteter, exempelvis sport, som går från att 

vara lättsamma till att hamna på en mer seriös nivå (Franzén och Peterson, 2004). Där 

tappar många intresset och hoppar av och letar istället efter andra saker som finns att göra i 

staden där de bor. Ungdomarna är samtidigt för unga för att exempelvis gå på krogen och 

umgås där vilket många lockas av i den åldern (IQ undersökning, 2009). Anledningen till att vi 
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valt att fokusera på ungdomar som är bosatta i Luleå är av praktiska skäl för att vi båda är 

bosatta i Luleå och har varken ekonomi eller tid till att besöka ungdomar i andra städer.  

 

3.7. Etiska aspekter 

Som samhällsforskare har vi tagit ställning till de etiska perspektiven i vår forskning. Etiken 

härstammar från grekiskan och är en gren av filosofin och teologin. Den beskrivs som läran 

om vad som är rätt och fel ur en moralisk ståndpunkt enligt Nationalencyklopedin (2014). 

Som forskare har vi enligt Denscombe (2013) tagit ställning till deltagarnas rättigheter och 

värdighet. Vi har tagit hänsyn till om intervjuobjekten velat delta genom att vara anonym, 

eller på vilket annat sätt den velat medverka i forskningen. Deltagarna har fått ge informerat 

samtycke, det vill säga att de fått tillräckligt med bakgrundsinformation om forskningen för 

att kunna göra en bedömning om de velat delta eller inte. Genom att ha arbetat på ett ärligt 

och respektfullt sätt har vi så gott vi kunnat gå till ursprungskällorna för att referera på ett 

korrekt sätt.  

 

4. Resultat 

I resultatet har vi redovisat de svar som vi fick under de tre intervjuerna vi gjorde. Alla 

namnen på ungdomarna som deltog i intervjuerna är påhittade för att de ska få vara 

anonyma i arbetet.  

 

4.1. Word of mouth 

När vi frågade ungdomarna om vad det var som gjorde att de ville köpa en produkt eller 

besöka ett event eller arrangemang berättade många att de främst litade på vad de hört från 

familjemedlemmar och kompisar. Lisa, som är 14 år sade: 
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”Ja precis, om man hör att folk pratar jättemycket om till Victoria’s Secret-parfymer till 

exempel, att folk säger att det luktar jättegott och pratar om det så blir man ju lockad att 

köpa det.” 

 

Detta svarade Anna, 15 år, Amanda, 15 år och Johan, 14 år: 

”Anna: Jag tror jag blir väldigt påverkad av vad reklamen säger. Eller jag tror att alla blir det 

men jag litar nog mer på vad mina kompisar säger. 

Amanda: Ja, jag gör också det. För om kompisar säger det så har de ju ändå provat 

produkten. 

Johan: Alltså reklam går ju ut på att säga att just deras produkt är bäst. Så jag litar mer på 

vad kompisarna säger.” 

 

När det kom till att besöka ett event eller arrangemang sa Ella, 16 år: 

”För att det är kul att fara med ett kompisgäng och ha något att göra, sen är det ju så om 

man är intresserad själv, det beror på vad som händer, och vilken artist som uppträder. 

Luleåkalaset till exempel, där händer massor och man har alltid något att göra. Alltså man 

säger aldrig till kompisarna att vi far in just för det här, man åker dit och tar som det 

kommer.” 

 

De pratade även om grupptryck från kompisar. Jasmin, 15 år, berättade: 

”Det är lite grupptryck liksom. Det kan också bero på vad, till exempel Iphone 5s med 

touchen där, den är väldigt populär. Då visade alla upp den som köpt den och alla tyckte att 

den var cool. Då blev det även grupptryck och folk köpte in sådana och sen ångrade de sig 

även. ” 

 

Detta sade Ella, 16 år om grupptryck: 
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”Det kan också vara så att man själv är den som köper något först, eller först är man ju aldrig 

men, ja. Det tycker jag är jättejobbigt. Eller alltså det beror på vad men som förut till 

exempel var det jättemycket så när man var typ 11-12 år. Köpte man en tröja så skulle alla 

ha den och åkte dagarna efter och köpte en likadan, då var det inte kul när alla köpte 

samma, men nu tänker man inte så längre. Men då var de så att folk åkte dagarna efteråt 

och köpte. Men det var en annan sak om jag och en kompis åkte samma dag och köpte men 

sen när alla andra köpte blev det tråkigt.” 

 

När vi frågade om vilken typ av reklam som kändes mest attraktiv för ungdomarna svarade 

många att humor var en viktig del för att en reklam skulle vara intressant. De berättade om 

hur de aktivt sökte efter en reklamfilm på YouTube då det var många av kompisarna som 

hade pratat om den. Det här pratade Anna 15 år, Lisa, 14 år och Amanda 15 år om: 

”Anna: Ja men så är det ju om någon i ens klass till exempel säger ”Åh, har du sett den här 

reklamen, den är så jävla dålig”, så blir man ju nyfiken och måste gå in och kolla liksom.  

Amanda: Precis, bara för att man har hört att den är så himla dålig. Man måste typ få det 

bekräftat. 

Lisa: Det är så jobbigt! Man får panik då man inte hänger med! 

… 

Lisa: Sen var det någon reklam om någon glass. Där det var en man som var helt täckt i glass 

och hade jätteläskiga ögon och obehaglig mun. Och så stod han med en sked och åt av sig 

själv. Alltså när jag såg den reklamen tänkte jag bara ”WHAAT?”. Alltså den var jätteläskig! 

Amanda: Little babys icecream? 

Lisa: JA! Den! 

Amanda: Ja, det finns på YouTube en video av ungdomars reaktioner av den videon. Och 

vissa ville typ köpa den bara för att den var så läskig. Så det kan ju vara både och! 

Lisa: Jag hade då verkligen inte velat köpa den! Fy!” 
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4.2. Sociala medier i marknadsföring 

Förutom att prata med kompisar svarade många av ungdomarna att de hittar information 

om produkter och event och arrangemang på Facebook och på andra sociala medier så som 

bloggar och på YouTube. Detta var något som många ansåg vara bra marknadsföringsmedel. 

Jenny, 13 år sade: 

”Nu till exempel använder typ alla Baby lips som är ett läppbalsam. Alltså om en känd 

bloggare bloggar om en produkt, då vill ju typ alla ha det liksom.” 

 

Lisa 14 år, Anna 15 år, Amanda, 15 år och Johan, 14 år började prata om YouTube och sade: 

”Lisa: Reklamer blir ju också jättepopulära om de får många ”unlikes” på YouTube. Man vill 

se för att kritisera typ. 

Anna: Men oftast är det ju inte så. Är de dåliga blir de ju ofta bortglömda tror jag… Även fast 

de är jättepopulära i någon vecka typ. 

Lisa: Men sen görs det ju parodier av dåliga reklamer! Det är ju jätteroligt! 

Johan: Ja! Judit och Judit i ComHem reklamerna! Dom är jätteroliga! 

Lisa: Dom är ju läskiga! 

Amanda: Det är obehagligt att de ser likadana ut fast ändå inte! Haha! Men de gör bra 

reklam för man kommer ihåg dem. 

Johan: Den första reklamen de gjorde när det var massa parodier på YouTube-klipp som var 

kända då. Den var jätterolig!” 

 

Detta berättade Andreas, 16 år, Daniel, 16 år och Ella 16 år om marknadsföring på Facebook: 

”Andreas: Ofta ser man reklam typ på Facebook. 
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Daniel: Ja, att de typ lägger ut bilder. 

Ella: De här cruisingarna vet man inte när de börjar förrän någon dag innan, när de gör ett 

FB-event. Så det kan vara att man sitter och tror att det är en dag fast då är det inte det.” 

 

När vi frågade ungdomarna om de kunde beskriva en lyckad reklamkampanj berättade 

många om Coca-Colas reklamkampanj där de skrev namn på etiketterna på flaskorna. Detta 

var något som de hade tagit bilder av och skickat till sina vänner via sociala medier.  Johan 14 

år, Andreas 16 år Daniel, 16 år och Jasmin, 15 år berättade: 

”Johan: Ja det var ju det som var… Det var ju kaos i Cola-hyllorna! 

Andreas: Nej, man letade ju inte i butiken efter en flaska med sitt eget namn… Däremot 

minns jag att det var kaos i hyllorna. 

Daniel: Den var riktigt bra. 

Jasmin: En kul grej. Många la ju ut det på sociala medier och då såg man och tänkte “Åh här 

är mitt namn och den här vill jag dela med.” 

 

Figur 5. Bild på Coca-Colas namnkampanj (Foto: Hanna Linderstedt, 2013) 
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4.3. Kända personer i marknadsföring 

Kommentarer om kändisar som marknadsför produkter uppkom när vi frågade om vad det 

är som gör en reklam intressant och attraktiv. Anna, 15 år berättade om en reklamfilm för 

Oral-B där artisten Shakira är med. Tidigare gjorde skidåkaren Charlotte Kalla reklam för 

Oral-B men Anna berättade att det inte alls tilltalade henne på samma sätt. 

”Då gillar jag ju mer att det är Shakira i reklamen. Som här (visar upp en Pepsi-burk) gör ju 

Beyoncé reklam för Pepsi. Det gör ju att jag hellre köper Pepsi istället för Coca-Cola om 

Beyoncé är på Pepsiburken.” 

 

Ella, 16 år och Jasmin, 15 år berättade också om hur kändisar påverkar reklam: 

”Ella: Ja, som med den här Pro-Active reklamen med Justin Bieber som är med där, det är 

många som gillar den bara för att han är med, det är ganska många som skiter fullständigt i 

Pro-Active men kollar bara för att han är med. 

Jasmin: Dom som verkligen är Justin Bieber fans köper säkert, sen finns det ju de som 

använder kändisar bara för att folk ska köpa och det behöver inte alltid vara som det verkar i 

reklamen.” 

 

4.4. Äkthet 

När ungdomarna diskuterade om kända personers medverkan i reklam dök vissa kritiska 

kommentarer upp. Bland annat om fotbollsspelaren Zlatans medverkan i en av Volvos 

reklam för personbilar. Många ansåg att reklamfilmen fick för mycket uppmärksamhet. Luis, 

15 år berättade att det hade varit mer trovärdigt om Zlatan gjort reklam för fotbollsskor 

istället för en personbil. 

”Ja, typ Adidas eller någon fotbollsko, då hade man blivit mer intresserad om man visste att 

han hade sådana. Typ köp Zlatans specialsko. Han gör ju egna skor och sådant, då skulle man 

bli mer taggad om man spelar fotboll, då skulle man nog velat ha just de skorna.” 
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Anna, 15 år sade: 

”Jag tycker den fick alldeles för mycket uppmärksamhet. Det känns ju som att han bara gör 

det för att få pengar. Men så tänker jag ju typ bara om det är med en kändis som jag inte är 

intresserad av.” 

 

Johan, 14 år berättade om en reklam han inte upplevde som äkta: 

”De sämsta reklamerna jag har upplevt är sådana som ska låna ut pengar till folk. De säger i 

reklamen i alla fall ”Vi snackar inte, vi betalar” jag tycker det låter så oseriöst och när man 

pratar om lån och sådant är det ju ganska seriösa saker. Då känns det bara som att de 

försöker luras.” 

 

5. Diskussion 

I diskussionen har vi diskuterat metoden, resultatet, arbetets kvalitet och etiska aspekter. Vi 

har även svarat på forskarfrågorna och redogjort våra slutsatser samt kommit med förslag på 

fortsatt forskning.  

 

5.1. Metoddiskussion 

Valet av att göra fallstudie anser vi var en bra metod för att få svar på våra forskarfrågor 

eftersom vi kunde studera målgruppen på djupet. Gruppintervjuerna anser vi vara ett 

utmärkt sätt att kunna få en förståelse över hur de tyckte och kände om marknadsföring och 

reklam. Vi hade svårigheter med att komma på var vi kunde träffa målgruppen och hade 

först en idé om att besöka dem på skolor. När vi sedan tänkte efter hade det kanske inte 

varit en särskilt bra idé med tanke på att många ungdomar som går högstadiet och 

gymnasiet kanske är skoltrötta och oengagerade på skolan så tänkte vi att fritidsgårdar vore 

ett bättre alternativ eftersom dit går de för att de vill och inte för att de måste. Vi 
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kontaktade de ansvariga fritidsledarna på varje fritidsgård och frågade om vi kunde få 

kontakt med ungdomarna via dem och vi blev vänligt bemötta av dessa fritidsledare som 

blev glada över att vi var intresserade av ungdomarnas åsikter.  

 

När vi besökte de två första fritidsgårdarna upplevde vi att ungdomarna var glada och 

vågade prata fritt om hur de tänkte och tyckte kring marknadsföring och reklam. Den tredje 

intervjun gick lite sämre än de andra, eftersom ungdomarna där var ganska blyga och vågade 

inte riktigt diskutera och prata lika fritt som de andra ungdomarna i de tidigare intervjuerna. 

Vi upplevde att de inte hade fått någon information från fritidsledarna och att de var 

oförberedda på att vi skulle komma. Det gick ändå att genomföra intervjun och vi fick svar 

men vi fick omformulera frågorna och låta de tänka igenom svaren lite längre. Det var några 

som pratade och resten satt mestadels tysta. Det var några ungdomar som inte ville vara 

med på intervjun men som kom och satte sig för att lyssna och vi upplevde att det hämmade 

svaren en aning hos de som faktiskt pratade under intervjun. Vi bestämde oss att inte 

genomföra en fjärde intervju eftersom vi hade kort om tid och därför att vi ändå fick ut ett 

resultat som vi kunde använda. Däremot förstår vi att detta minskar reliabiliteten i arbetet. 

Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner och delade upp transkriberingen, som 

var väldigt tidskrävande eftersom det förekom att ungdomarna pratade samtidigt och det 

därmed blev lite svårt att förstå vem som sa vad. Men eftersom ljudkvalitén var så pass bra 

kunde vi få med alla svar ändå. När vi bestämde oss för att analysera alla intervjusvaren var 

för sig var det för att vi inte skulle missa någon del. Och när vi sedan slog ihop våra analyser 

visade det sig vara ett bra beslut för vi kunde se att den ena hade tänkt på saker som den 

andra inte hade och så vidare.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

Vi blev positivt överraskade över ungdomarnas engagemang när vi utförde intervjuerna och 

vi upplevde att de var väldigt medvetna om äkthet och kritiska mot vissa typer av reklam. 

Om de exempelvis hade hört eller sett en produkt som intresserade dem kollade de upp 

informationen om produkten innan de gick och köpte den. 
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Utifrån de teorier vi redogjort för hittade vi liknande svar hos de ungdomar vi intervjuade. 

Bland annat såg vi att “Word of Mouth” används flitigt av målgruppen. Under en av 

intervjuerna pågick även “Word of Mouth”, när Lisa och Amanda började prata om ett 

glassmärke (se s. 21 ovan, i resultatet) vilket vi kände var extra intressant. Det vi tolkade 

utifrån deras svar var att de främst litade på vad de hörde från sina kompisar eller 

familjemedlemmar. Deras motivering till det var att kompisar som testat en produkt visste 

om den fungerade eller inte. Enligt Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008) beskrivs 

”Word of mouth” som de mest effektiva formerna av upplevelsemarknadsföring eftersom 

åsikten som uttrycks i detta fall är frivillig och oinfluerad.  Detta var något vi kände igen när 

ungdomarna pratade om vad de mest litade på i marknadsföringssyfte fastän de själva inte 

använde sig av begreppet “Word of Mouth”. “Den var rolig!” var ett citat som dök upp 

många gånger av flera personer i intervjuerna, vilket tyder på att de kom ihåg reklamen och-

/eller varumärket på ett positivt sätt. Enligt Lindström (2005) innebär en lyckad 

sinnesmarknadsföring att skapa en så stark och positiv relation mellan kunden och 

varumärket.  

 

Facebook och YouTube används också flitigt av målgruppen (Finndahl, 2013). Vi hade en 

fördom om att framförallt Facebook inte är lika populärt längre då både Twitter och 

Instagram är de sociala medier vi ser mest av. Men vi upptäckte i vår undersökning att 

ungdomarna använder sig mycket av just Facebook trots att vi själva och även många vi har 

pratat med, velat påstå motsatsen. De pratade även om kända personers medverkan i 

reklam och upplevdes som kritiska mot det. Ett exempel på detta var när de började 

diskutera om Zlatans medverkan i Volvos reklamfilm för personbilar, där han läste upp den 

svenska nationalsången. Denna reklamfilm fick väldigt stor uppmärksamhet och hamnade på 

Digilistan i P3, som redovisar de mest nedladdade låtarna den senaste veckan (Mokhtari, 

2014) vilket tyder på reklamfilmens popularitet, men dock inte hos ungdomarna vi 

intervjuade. De menade att reklamen inte kändes trovärdig, att Zlatan aldrig skulle köra runt 

i en sådan bil som han gör i reklamfilmen och de menade att det hade varit mer trovärdigt 

om Zlatan gjort reklam för ett par fotbollsskor. Det vi kunde konstatera där var att reklam för 

fotbollsskor kanske skulle tilltala målgruppen mer än en familjebil. Ett annat exempel var när 

ungdomarna diskuterade trandkrämsmärket Oral B som först gjorde en reklamfilm med den 

svenska skidåkaren Charlotte Kalla och gjorde sedan en reklamfilm med den internationella 
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popartisten Shakira. En av tjejerna, Anna, som vi intervjuade jämförde dessa två 

reklamfilmer och menade att reklamfilmen med Shakira var mycket bättre (se s. 24 ovan, i 

resultatet). Vi antar att Charlotte Kalla då inte tilltalade henne lika mycket som Shakira 

eftersom att Kalla slog igenom 2008 i Tour de Ski, när Anna var för liten för komma ihåg. 

Shakira däremot, har varit aktuell under de senaste åren då hon kommit med nya hitlåtar, 

som Anna tyckte väldigt mycket om. Detta var något vi kände var ganska motsägelsefullt 

med tanke på det ungdomarna diskuterade om Zlatans medverkan i Volvos reklam. Vi 

upplevde att det viktiga är att kändisen tilltalar målgruppens image och då spelar det inte så 

stor roll om vad kändisen i fråga gör reklam för. Men spridningen av dessa reklamfilmer var 

stor bland målgruppen även fast de inte ansåg att reklamerna var bra - alltså deltog aktivt i 

att sprida reklamer med sina kompisar. Som Boswijk, Peelen och Olthof (2012) beskriver 

andra generationens upplevelse, att de samproducerar upplevelsen med företaget genom 

att sprida en reklamfilm med sina vänner och prata om det. Det är något som stärker 

tillhörigheten samtidigt som deras image och identitet stärks. Det behövde inte heller vara 

en “bra” reklam för att de aktivt skulle söka efter reklamfilmer på YouTube, utan kunde lika 

gärna vara en läskig reklamfilm som blev en “snackis”. 

 

5.2.1. Sammanfattning svar på forskarfråga 1. 

Exempel på hur upplevelsemarknadsföring kan se ut är att först skapa sig en medvetenhet 

om hur målgruppen tänker och vad de tycker om. Att skapa nytänkande reklamfilmer är 

saker som målgruppen vi studerade tyckte om och som de gärna spred vidare bland sina 

kompisar. 

 

5.2.2. Sammanfattning svar på forskarfråga 2.  

Genom att skapa nytänkande reklam som målgruppen vill sprida vidare, är sociala medier ett 

bra sätt att nå ut till målgruppen. Då vi sett att Facebook är en viktig kanal som målgruppen 

använder sig av kan det vara ett sätt för företag att nå ut.  
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5.3. Slutsatser 

Då det visat sig att de intervjuade ungdomarna ägnar mycket av sin fritid på sociala medier 

anser vi att genom att skapa och publicera exempelvis en reklamfilm på nätet som upplevs 

äkta och ärlig, kan filmen få en stor spridning. Är filmen samtidigt utformad så att den 

tilltalar ungdomarnas identitetsskapande och image är troligheten stor att ungdomarna 

sprider den och budskapet vidare som en “snackis” bland vännerna. Precis som Kotler, 

Armstrong, Wong och Saunders (2008) studier som visar att konsumenter litar mera på 

rekommendationer av andra konsumenter än på traditionell reklam. Nedan kommer våra 

slutsatser i punktform: 

· Word of Mouth - Målgruppen pratar mycket med varandra och litar mest på vad 

kompisar och familj säger och rekommenderar, de påverkas av varandra och har 

lätt att falla för grupptryck. 

· Målgruppen är kritisk. Medvetna om äkthet och anser att ärlighet är viktigt. 

· Sociala medier som Facebook och bloggar används flitigt av målgruppen. 

· Målgruppen är aktiv och söker upp information om de är intresserade. 

· Målgruppen har stor internetvana. 

· De ser upp till kändisar som tilltalar deras image. 

· Rolig reklam = bra reklam. 

 

5.4. Fortsatt forskning 

Vårt förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en precis likadan studie om 

något år igen och se hur tankegångarna har utvecklats för ungdomar i åldrarna 13-17 år och 

var de hittar information och vad de fastnar för i marknadsföringssyfte. Kommer exempelvis 

Facebook vara en lika stor del av marknadsföringen som den är idag? Eftersom det dyker 

upp nya sociala medier och tekniker ganska ofta så kan det vara intressant för 

marknadsförare att undersöka hur de påverkar målgruppen. Denna typ av forskning kan 

även appliceras på alla typer av målgrupper.   
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5.5. Etiska aspekter 

Genom att ta hänsyn till de etiska perspektiven informerade vi våra intervjuobjekt om syftet 

med undersökningen och därmed fick de välja huruvida deras svar fick redovisas offentligt. 

(Helsingforsdeklarationen, 1964). Därför fick både fritidsgårdarna och samtliga 

intervjuobjekt vara helt anonyma i det här arbetet. Efteråt skickade vi ut arbetet till de som 

deltagit i intervjuerna och vi hade även markerat de sidor vi refererat till deras svar.  

 

5.6. Arbetets kvalitet 

De teorier vi har utgått ifrån är delvis teorier som handlar om upplevelseproduktion och hur 

man skapar så optimala upplevelser som möjligt, samt läst olika teorier kring marknadsföring 

och hur upplevelser kan användas i marknadsföring och vi anser att teorierna har varit 

relevanta för det här arbetet. Vi har gjort vårt bästa med att hitta ursprungskällorna i de 

teorier vi har använt samt använt oss av olika källor för att få olika perspektiv vilket ökar 

validiteten i vårt arbete. Alla intervjufrågor och svar är sparade, både som ljudfiler och 

skriftliga dokument vilket också ökar validiteten i arbetet. 

Eftersom att vi har gjort en kvalitativ studie kan reliabiliteten i arbetet vara svår att uppnå 

eftersom det innebär att vem som helst ska kunna göra ett liknande arbete eftersom 

intervjusvaren kan variera beroende vem man intervjuar och på vilken plats. Dessutom 

förändras samhället mer och mer och utvecklingen i hur information hittas sker snabbt vilket 

innebär att ungdomar mellan 13-17 år kan svara på ett helt annorlunda sätt om en liknande 

studie utförs om exempelvis 5 år. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Vi är två tjejer som pluggar vårt sista år på Upplevelseproduktion vid LTU i Piteå. Vi skriver 

just nu vårt examensarbete som handlar om upplevelsemarknadsföring som riktar sig till 

ungdomar i åldrarna 13-17 år. Vi vill undersöka på vilket sätt upplevelsemarknadsföring 

påverkar er generation och hur man kan nå ut till er med hjälp av upplevelsemarknadsföring. 

Vi kommer att ställa lite frågor som ni alla får svara på och vi är öppna för diskussion och 

berättelser från er. Om någon pratar hela tiden kommer vi att avbryta och skicka frågan 

vidare till någon annan så att vi får höra lite olika perspektiv. 

Intervjuerna är självklart anonyma och vi kommer inte att redovisa några namn på någon av 

de som vi pratar med. Fritidsgården kommer också att vara anonym i examensarbetet. Vi 

tänker att intervjuerna tar cirka en timme att genomföra. När vi är klara med 

examensarbetet så kommer ni tt få läsa igenom de sidor som vi har hänvisat till er. 

Bakgrundsfrågor 

1. Ålder:                                                 2. Kön: 

3. Hur ofta är ni på fritidsgården? 

4. Vad är det för typ av fritidsgård (inriktning)? Vad är bra med den? 

5. Vilka sorters event/fritidsaktiviteter är ni intresserade av? (sport, musik, dans, teater, bio, 

annat, vad?) 

Intervjufrågor 

1. Hur får ni information om exempelvis ett event/arrangemang eller produkt?  

1.1. Vad skulle få er att vilja besöka ett event/arrangemang eller köpa en produkt?  

1.2. Vad är det som gör en reklam intressant, eller attraktiv för er?  

1.3. Vad är det som ni litar på mest i reklamsyfte? 

2. Beskriv en lyckad reklamkampanj (berätta) 

3. Vad är det som hindrar er att besöka ett event eller köpa en produkt?  
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3.1. Hur får ni reda på om ni missat något event eller en produkt som ni velat köpa? (berätta 

om när) 

(Finns det någon särskild produkt ni använder er av just nu? Kan ni beskriva vad och hur det 

har spridit sig vidare inom umgängeskretsen?) 

 


