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Förord 
 
Den här kandidatuppsatsen inom ämnet företagsekonomi är skriven vid 
Handelshögskolan i Karlstad under höstterminen 2014. Uppsatsen tar sin grund i den 
rådande reklamignoransen och ämnar undersöka hur man genom content marketing kan 
nå ut till generation Y.  
 
Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare, Poja Shams, som har funnits till hands och 
bidragit med synpunkter under arbetet.  
 
Vidare vill jag tacka alla andra som har bidragit till denna uppsats. Ett stort tack riktas till 
alla respondenter som har ställt upp med sin tid och sina åsikter.  
 
 
Karlstad den 22 Januari 2014 
____________________  
Anton Albinsson
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Sammanfattning 
 

Vi lever i en värld där en reklamfilm på Youtube kan genera hundratals miljoner 
visningar på väldigt kort tid, samtidigt lever vi i en värld då de mesta ignorerar 
reklam. Varför och hur ska man lösa detta problem? Denna uppsats riktar in sig på 
den specifika målgruppen generation Y, vilka representeras av alla födda mellan 
1977 och 1994. Det är en generation som karaktäriseras av ignorans och allmän 
skepticism till de allra flesta marknadsföringsmetoder som idag finns. Vidare 
fokuserar uppsatsen på att reda ut hur den relativt nya marknadsföringsmetoden, 
content marketing, på svenska kallat innehållsmarknadsföring, ska användas på det 
mest effektiva sättet för att tränga igenom ignoransen och faktiskt nå ut till 
generation Y.  

Med syftet att på djupet gå in och förstå respondenternas relation till 
marknadsföring i allmänhet och content marketing i synnerhet genomfördes 
djupintervjuer med utvalda respondenter utan vidare områdeskunskap för att skapa 
en rättvis bild av vad det egentligen är som generation Y vill ha och faktiskt 
uppskattar i reklam.  Den insamlade empirin analyserades sedan med den teori som 
legat till grund för uppsatsen för att kunna förtydliga hur man med content 
marketing på ett effektivt sätt ska nå ut till generation Y.  

Slutsatsen av uppsatsen är att det inte spelar någon roll, motsägande till teorin, 
vilken väg man väljer för att nå ut med sin content marketing. Det spelar till 
exempel egentligen ingen roll om marknadsföringen är rolig, känslosam eller ironisk. 
Vad generation Y vill ha i den marknadsföring man tar emot är icke påträngande 
information med syftet att skapa en bild av avsändaren. En bild som man som 
mottagare senare individuellt tar ställning till för att avgöra om man vill ta in mer 
information om avsändarens produktutbud eller om man väljer att låta avsändaren 
passera utan vidare interaktion. Idag fungerar det inte att göra en 20 sekunder lång 
reklamsnutt som visas på TV varje reklamavbrott då detta endast framstår som 
störande och i värsta fall istället skapar en negativ bild av avsändaren. Istället bör 
man som avsändare sälja in vad man står för samt hur mottagaren ska få ut något 
värdefullt av en eventuell interaktion.   
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Abstract 
 

We live in a world where an advert on YouTube can generate hundreds of millions 
of views in a very short period of time, but at the same time we live in a world 
where most of us ignores marketing. Why? And how are we supposed to solve this 
problem in order to make marketing succesful again? This essay focus on the 
specific target audience of generation Y who are represented by those born between 
1997 and 1994. It is a generation who is characterized by ignorance and a general 
skepticism towards most of the marketing methods which is around today. The 
essay also focus on finding out how the relatively new marketing method called 
content marketing should be used in the most effective way to be able to pass 
trough the ignorance and actually reach out to generation Y.  

With the purpose of understanding the respondents relation to marketing in general 
and content marketing in particular interviews was performed with selected 
respondents with little or no significant knowledge in marketing in order to create a 
fair picture of what it actually is that generation Y wants and actually appreciates in 
advertising. The gathered empiricism was analyzed with the theory which lay the 
foundation for the essay in order to make clear of how content marketing should be 
used in order to in the most effective way reach out to generation Y.  

The conclusion of this essay is that it does not really matter, contrary to most 
theory, what way one chooses in order to reach out with content marketing. For 
example, it does not really matter if the marketing is humorous, emotional or ironic. 
What generation Y wants in the marketing it receives is for it not to be intrusive and 
that the marketing creates an image of the sender. An image that the receiver later 
on, individually will form an opinion of in order to make the decision if one will 
gather more information about the senders products or if one chooses to let the 
sender pass without further interaction. In today’s world, it does not really work to 
make a 20 second ad which shows on TV every advertising break because all that 
this does is to appear as annoying and in a worst case scenario create an negative 
image of the sender. In order to avoid this, the sender should sell itself and how the 
receiver can get something valuable from an eventual interaction. 
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1. Inledning  

Inledningsvis presenteras en bakgrund till ämnet av uppsatsen före problemdiskussion 
och problemformulering. Slutligen presenteras uppsatsens syfte.  
 

TV4, 25 januari, 2014, klockan 20:10, Volvo Cars släpper en reklamfilm. En 
reklamfilm om en helt vanlig familjebil. Reklamfilmen får dock inget vanligt 
mottagande. Den 27 januari, endast två dagar efter lanseringen av reklamkampanjen 
Made By Sweden, kan Volvos marknadskommunikationschef Per Carleö konstatera 
att filmen setts 1,1 miljoner gånger på Youtube, att materialet kring filmen har delats 
över 5 500 gånger på Facebook och fått över 255 000 likes. Han kan även 
konstatera att antalet medlemmar på Volvos konton på Twitter och Instagram har 
fördubblats och räckvidden på Facebook ökat med 300 procent. Hemligheten? 
Filmen innehåller en fotbollsspelare vid namn Zlatan Ibrahimovic. (Dagens Media, 
2014).  

Den 2:a Maj är det dags igen, 20:30, återigen på TV4, Volvo Cars släpper ytterligare 
en ny reklamfilm, den här gången med affischnamnet Robyn som huvudperson. 
Denna gång blir mottagandet minst sagt svalare. I skrivande stund har reklamfilmen 
med Zlatan visats över 5 200 000 gånger på Youtube, samtidigt kan man konstatera 
att endast 424 000 har sett reklamfilmen med Robyn. (Youtube, 2014). Hur kommer 
det sig? Med två liknande recept; Svensk kändis, en upphåsad lanseringskampanj 
och en överlag ”Snygg” reklamfilm vill man kunna dra slutsatsen att en kopia av 
framgångssagan med Zlatan ska slå lika stort men trots detta misslyckas man i 
Robyn-reklamen. Varför ”ignoreras” Robyn samtidigt som Zlatan uppskattas? Hur 
kommer det sig att viss reklam slår igenom samtidigt som annan, till synes liknande 
reklam inte alls lyckas?  

1.1. Bakgrund 

Varje dag möts vi av runt 5000 kommersiella budskap, en siffra som på 70-talet 
endast var 500 (The New York Times, 2007). Denna enorma ökning av antalet 
kommersiella budskap har skapat en hel generation som ser på dessa budskap med 
skepticism och cynism (Kapner, 1997; Wolburg och Pokrywczynski, 2000 refererad i 
Beard, 2003). Det är en generation som inte samlar information från 
marknadsförare eller media (Sanderson, 2013) och som lyckats bli experter på att 
undvika kommersiella budskap (Boston Globe, 2013). Generationen har kommit att 
kallas för generation Y och representeras av folk födda mellan 1977 och 1994 
(Sheperdson, 2000). 
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2005 genomförde The Guardian en undersökning vilken visade att cirka 99 % av 
alla kommersiella budskap ignorerades eller hade mycket liten påverkan (The 
Guardian, 2005). Trots detta spenderades runt 65 miljarder svenska kronor på 
marknadskommunikation 2013, enbart i Sverige (IRM 2013). Det spenderas alltså 
enorma summor på att nå ut till mottagare genom kommersiella budskap trots att 
dessa mottagare varken litar på eller ser budskapen. (Boston Globe, 2013).  

Hur kommer det sig då att reklamignorans och generation Y till trots, så lyckas vissa 
företag ibland, som till exempel i fallet med Volvo och Zlatan, att ta sig igenom 
ignoransen och få folk, och framförallt generation Y att se, beröras, uppskatta och 
till och med dela med sig av viss reklam?  

Frågorna som denna uppsats kommer att behandla fokuserar på generation Y:s 
relation till reklam, och framförallt hur man ska nå ut till generation Y och vad det 
är som gör att generation Y uppmärksammar vissa kommersiella budskap när andra 
ignoreras. För samtidigt som reklamignoreringen är större än någonsin har det aldrig 
funnits bättre vägar att nå ut till mottagarna eller för att skapa så kallade virala 
succéer. Vi lever trots allt i en tid där en reklamfilm för en lastbil kan generera 
13 000 000 visningar på 48 timmar (Wappow, 2013) och där en reklam för 
köksmixrar kan generera över 17 000 000 visningar (Youtube, 2010).  

Självklart har marknadsförare världen över redan funderat på problemet med 
reklamignorans och marknadsförare och reklamfolk verkar rörande överens att en 
del av nyckeln till att nå ut till konsumenterna idag heter content marketing. Content 
marketing- gurun Joe Pulizzi pratar om att content marketing, eller 
innehållsmarknadsföring som det ibland kallas på svenska handlar om att skapa 
värdefullt, relevant innehåll som skapar en positiv bild av avsändaren i mottagarens 
ögon. Det handlar om att se företaget som ett mediaföretag och att se reklam som 
redaktionellt innehåll. Pulizzi fortsätter sin beskrivning av content marketing genom 
att säga att ”Framtidens marknadsföring inte alls är marknadsföring, det är publishing” 
(Pulizzi, 2013).  

Men vad är det egentligen i de lyckade reklamkampanjerna som faktiskt tilltalar 
mottagaren och får denne att faktiskt se kampanjen och ta in den i sitt medvetna? 
Dr Jennifer Rowley (2008), Professor vid Manchester Metropolitan University, 
beskriver problemet och rekommenderar ytterligare forskning inom området i sin 
avhandling Understanding Digital Content Marketing som att teorin om att content 
marketing måste skapa “värde” för mottagarna och rekommenderar ytterligare 
forskning inom just detta område och det är just det som denna uppsats kommer 
behandla. För även om marknadsförarna är överens om att content marketing är det 
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nya svarta, så verkar man inte vara överens, eller överhuvudtaget veta av, exakt hur 
content marketing skall användas för att skapa värde åt mottagaren. 

1.2. Problemformulering och frågeställningar 

Utifrån den forskning som genomförts på området går det att se en klar avsaknad av 
information och forskning angående värdeskapandesidan av content marketing. 
Jennifer Rowley (2008) beskriver i sin avhandling att det finns många som beskriver 
kundvärde som en nyckelaspekt för att skapa framgångar inom affärsverksamhet. 
Hon skriver även att det är en nödvändighet att ytterligare forskning genomförs 
inom värde-området även om det uppenbarligen är ett svårforskat område i och 
med att värde är ett subjektivt och dynamiskt koncept som utvecklas över tid. I en 
undersökning gjord av Simone Levien (2014) för Forrester Research i samarbete 
med Business Marketing Institute samt Online Marketing Institute presenterades att 
hela 85 % av respondenterna misslyckas med att koppla ihop sin marknadsföring 
med värde och således misslyckas med att nå ut till kunderna samt att skapa lojalitet. 
Business Marketing Associations Steve Liguori säger i rapporten av Simone Levien 
(2014) att “Majoriteten av marknadsförare finner det som en enorm utmaning att skapa content 
som engagerar köpare”.   

I en annan rapport, skriven 2014 av Ryan Skinner för Forrester Research, handlar 
effektiv content marketing inte längre om att skapa en “kampanj” utan att 
kontinuerligt leverera kundvärde genom intressant och engagerande innehåll. I 
rapporten ges två ytterligheter, å ena sidan är en av fyra nyckelobjektiv för effektiv 
content marketing att den ska locka kunderna närmre företaget eller varumärket 
genom att skapa värdefullt content, å andra sidan är ett av de största misstagen som 
företag gör när de försöker skapa en framgångsrik content marketing strategi att de 
inte levererar värde till kunden. Denna uppsats skrivs således med målet att utforska 
hur värde skapas genom content marketing för generation Y.  

De uttalade frågeställningarna som uppsatsen strävar att undersöka är utifrån 
problemformuleringen:  

1. Hur skapas värde för generation Y genom content marketing. 
2. Vad är det som generation Y finner intressant i vissa kampanjer och vad får 

dem att integrera med dessa? 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utforska hur värde skapas genom content marketing för 
generation Y. 
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2. Teori 

Nedan presenteras teorin som ligger till grund för uppsatsens empiri. Inledningsvis presenteras teori 
om Content Marketing för att sedan gå in på värdebegreppet samt vilka teorier som finns angående 
viral spridning samt generation Y. 
 

2.1  Content Marketing 

“Content is where I expect much of the real money will be made on the internet, just as it was in 
broadcasting” (Gates, 1996). 1996 släpper Microsofts grundare, Bill Gates, en artikel 
där han spår framtiden på internet, han skriver till exempel att han tror att tryckta 
tidningar i framtiden kommer ackompanjeras av onlineversioner och han beskrev 
redan då att mottagarna inte är överpositiva av att “störas” av reklam på internet. 
Gates fortsätter och förklarar att det är av stor vikt att mottagaren får ut någon form 
av värde av informationen denne finner online.  
 
Bill gates spådde alltså redan 1996 framtiden som den ser ut idag: Traditionell 
printmedia kämpar hårt på sina traditionella marknader (Guenther, 2011) och rör sig 
mer och mer mot onlinevärlden, folk ogillar reklam överlag (Della Costa, 2013) och 
marknadsförare världen över har förstått att man måste erbjuda värde genom 
content marketing.  
 

Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant 
and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective 
of driving profitable customer action. (Content Marketing Institute, 2014b) 

 
Content marketing handlar alltså om att skapa och distribuera värdefullt 
redaktionellt innehåll för att lyckas nå ut till målgrupper med avsikten att få dessa att 
köpa. Content marketing är idag är ett upphåsat begrepp men det är absolut inget 
nytt i marknadsföringsvärlden. Redan 1895 släppte företaget John Deere sin 
kundtidning The Furrow, med syftet att underlätta och hjälpa bönder (Gardiner, 
2013) och content marketing har ända sedan dess använts för att stärka 
kundrelationer och skapa värdefull marknadsföring världen över.  

Sofia Lundberg1, planning director på Spoon beskriver content marketing som 
”konsten att fånga din målgrupp med värdefullt och relevant innehåll. Att vara innehåll i stället 
för att avbryta innehåll.” Ett citat som beskriver content marketing perfekt. 

 

 

                                                
1 Sofia Lundberg, Planning Director SPOON, Föreläsning Berghs School of 
Communication, 26 Augusti 2014 
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En av content marketings mest berömda förespråkare, Joe Pulizzi säger till Content 
Marketing Institute (2014a);  

 
Ask them, “Will people share and spread this information in social media?  Will they talk to their 
colleagues about it?  Will they search for it? Will they become so engaged in it that they will friend 

or follow you?”  Today, our “advertising” must be so interesting that people don’t consider it 
advertising.  That’s where the magic can happen” 

Pulizzi menar alltså att dagens reklam måste vara så intressant att mottagarna inte 
ser det som reklam, det är där som magin med content Marketing ligger.  

2.2  Kundvärde eller konsumtionsvärde? 

För att kunna förstå hur värde skapas i content marketing krävs en förståelse och en 
klar definition av vad värde faktiskt är. För att kunna definiera värde tas en 
utgångspunkt ur litteraturen som berör värdeskapande hos konsumenter i allmänhet; 
Varför köper man produkter från en viss leverantör jämfört med en annan som 
erbjuder snarlika attribut och varför väljer man att skapa en relation med vissa 
företag men inte med andra? Ser man på mottagande av content marketing som en 
traditionell produkt och inte som en upplevelse av till exempel en reklamfilm bör 
man kunna överföra vetskapen kring konsumenters värdeskapande beteende. Istället 
för att fråga sig varför en mottagare väljer att söka upp Zlatan-reklamen på Youtube 
bör man ställa sig frågan; Varför väljer en konsument att konsumera Zlatan-
reklamen? Att se content marketing som en produkt, som “köps” av mottagarna 
snarare än upplevs underlättar jakten av förståelse kring värdeskapande content 
marketing.  

Professor Morris B. Holbrook (1996) vid Columbia University definierar kundvärde, 
som en “interactive relativistic preference experience” med vilket han menar följande:  

1. Interactive. Kundvärde innehåller en interaktion mellan ett subjekt (konsumenten) 
och ett objekt (produkten).  

2. Relativistic. Kundvärde är (a) jämförbart, vilket betyder att man kan göra 
jämföranden mellan objekt men inte mellan personer, vilket i sig betyder att en 
individ kan säga att han eller hon gillar Volvo mer än vad han eller hon gillar SAAB 
men att individen inte kan säga att han eller hon gillar Volvo mer än vad en annan 
individ gillar Volvo.  (B) Personligt, vilket betyder att det varierar mellan en person 
till en annan. (C) Situationellt, vilket betyder att det beror på olika omständigheter, 
till exempel att man på morgonen vill ha kaffe men att man på kvällen vill ha te.  

3. Preference. Med preferenser menar Holbrook att forskare inom området använt ett 
flertal olika namn på en så kallad värderande dom eller värderande bedömning 
vilken ligger till grund för hur en person ser på värde.  

4. Experience. Slutligen menar Holbrook att kundvärde inte ligger i köpet utan 
snarare i konsumtionen, upplevelserna av en produkt.  
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Alla ovanstående begrepp bör kunna användas i definitionen av värdeskapande 
content marketing i det att värdet skapas i interaktionen mellan subjektet 
(mottagaren) och objektet (till exempel en reklamfilm). Att det är relativt på samma 
sätt som traditionellt kundvärde. Att det finns olika preferenser på begreppet samt 
definitivt att upplevelsen av marknadsföringen ligger i själva konsumtionen snarare 
än själva “köpet” av marknadsföringen.  

Samtidigt som Holbrook beskriver kundvärde som någonting som handlar mer om 
konsumtionen av en produkt snarare än om transaktionen menar Professor Albert 
Wenben Lai (1995) att man bör kalla det som Holbrook beskriver som kundvärde 
snarare för konsumentvärde. I sin rapport om konsumentvärderingar skriver 
Wenben om flera olika perspektiv på kundvärde.  

Wenben (1995) beskriver det som att marknadsförare har en annan syn på 
kundvärde än forskare inom konsumentbeteende då det för marknadsförare handlar 
om att kunden skall få mer tillbaka i “produktfördelar” än vad kunden lagt ut i form 
av till exempel monetära former, de fokuserar mer på det som Wenben beskriver 
som ett “kundvärde” medan det för forskare inom konsumentbeteende handlar mer 
om att kunden skall skapa ett “konsumenvärde”.  

För konsumentbeteendeforskare handlar värde mer om att skapa något åtråvärt, 
användbart eller viktigt men att kunden faktiskt kan uppnå några av deras personliga 
värden genom innehav eller konsumerande av produkter. Wenben sammanfattar de 
olika begreppen, kundvärde och konsumentvärde som att kundvärde har ett fokus 
på köparens värderingar vid tidpunkten av köpet medan konsumentbeteendet 
fokuserar på köparens värderingar av produkten i innehavet av densamma eller av 
själva konsumtionen av den. Wenben fortsätter och menar att ur ett 
konsumentbeteendeperspektiv handlar inte köp om att kunden ska nå ett så kallat 
“transaktionsvärde” eller kundvärde utan om att produktens fördelar skall 
tillfredsställa personliga värderingar och behov.  

Vad Holbrook och Wenben har gemensamt är deras teorier om att värde handlar 
om själva konsumtionen av en produkt snarare än själva transaktionen vilket stärks 
av Vargo och Lush (2004) som pratar om “Value in use” och skriver att 
marknadsföring gått från ett varudominant perspektiv, i vilken konkret output och 
diskreta transaktioner varit centrala, till ett servicedominant perspektiv, i vilken 
ogreppbarhet, procsessutbyten och relationer är centrala. Vargo och Lush fortsätter 
och skriver att det servicedominanta perspektivet är applicerbart i samtliga 
marknadsföringsområden vilket för oss in på värderingsperspektiven för content 
marketing.  

Teorin om att kundvärde numer egentligen är ett konsumtionsvärde bör kunna 
överföras i tankarna kring värdeperspektiven för content marketing om man ser 
content marketing som en produkt som konsumeras och mottagaren som en kund 
och att lyckad content marketing går ut på att tillfredsställa kundens personliga 
värderingar och behov på samma sätt som Wenben beskriver. Denna teori om att 
tankarna kring konsumtionsvärde går att överföra för att förstå värdet för 
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mottagaren i content marketing stärks av Barregren och Tegborg (2013) som skriver 
om content marketing som värdeskapande marknadskommunikation och att “Det 
går inte längre att bara trycka ut budskapet. Nu måste budskapet, eller hur det levereras skapa 
värde för att vi ska ta det till oss”. Innehållet måste alltså tillfredsställa mottagarens 
personliga värderingar och behov för att innehållet ska kunna nå ut och engagera 
mottagaren. 

2.3  Viral spridning 

Då det idag handlar om att få folk att sprida reklam genom sina egna kanaler bör 
man titta på vad det är som gör att olika reklam sprids via till exempel sociala 
medier. I en rapport skriven av Stephen D. Rappaport (2007) skriver Rappaport att 
reklamindustrin har gått från att arbeta med en så kallad ”avbrytande och 
upprepande-modell” till att arbeta med reklammodeller som fokuserar mer på 
relevans för mottagaren. Detta i sig är en nyckel till att få mottagaren att se reklam 
och marknadsföring som ett värdefullt inslag i massmedia idag.  

Rappaport skriver även om tre olika reklammodeller som förändrar reklamvärden, 
nämligen ”On demand Model”, ”Engagement Model” samt ”Advertising as a 
service”.  

On demand-modellen handlar om att mottagaren idag ska ha möjligheten att själv 
välja när den vill exponeras för massmedia, detta ser man i allt från On Demand-TV 
till så kallade Play-kanaler online. Detta gäller även för reklam och marknadsföring i 
dagens samhälle för idag väljer kunden själv när den vill motta information från en 
avsändare såsom till exempel ett företag. Kunden kan när som helst gå in på en 
hemsida för att hitta information eller söka upp en reklamfilm på YouTube för att 
se innehåll från en avsändare, det relevanta är att kunden själv väljer när den vill 
exponeras för innehållet.  

Engagement-modellen vilar enligt Rappaport på två nyckel-idéer, nämligen att ett 
varumärke ska utgöra stor relevans för kunden och utvecklingen av en emotionell 
koppling mellan kund och varumärke. Han menar att det inte längre handlar om att 
skapa så kallad Brand Awareness eller köpintentioner utan snarare om att involvera, 
informera och underhålla och på lång sikt skapa relationer till varumärket. Det 
handlar om att sammankoppla och skapa mening och att få kunden att identifiera 
sig med varumärket snarare än att endast skapa en konsumtionsrelation.  

Advertising as a Service-modellen, handlar om att se reklam som en service åt 
kunden. Det handlar, enligt Rappaport om att förse konsumenter med information 
och förmågor som i sin tur utvecklar en involvering med varumärket. Det kan 
handla om allt från att bidra med information om produkter eller genom att skapa 
en intuitiv webbsida med målet att hjälpa kunden att hitta rätt produkt. 

Samtliga av Rappaports modeller handlar om att skapa relevans för konsumenten 
och precis som Rappaport själv nämner, att reklam har gått från 
envägskommunikation till co-creation och att samspelet mellan konsument och 
varumärke är mycket mer relevant nu. Detta samspel är en nyckel till värdet som 
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mottagaren får ut av reklam, vilket stärks av Teixeira (2012), professor vid Harvard 
Business School som i sin rapport om hur viral reklam fungerar skriver att 
reklamfilmer, i och med mottagarens möjligheter i dagens läge att själva välja vad de 
vill se på, måste fokuseras mer på konsumenten och mottagaren och att avsändare 
måste fokusera på värdet som en reklamfilm ger mottagaren snarare än vilket värde 
reklamfilmen skapar åt varumärket. Ser man vidare på vilka typer av reklamfilmer 
som i slutändan oftast blir virala handlar det enligt professorerna Berger och 
Milkman (2012) om att det är de intressanta och överraskande filmerna som har 
störst möjlighet att bli virala, men också att känslomässigt innehåll generellt sett blir 
mer viralt än andra typer. Teixeira (2012) nämner också att glädje och överraskning 
är nyckelaspekter för att tittarna skall engagera sig och få ut värde ur reklamfilmer. 

2.4  Att nå ut till Generation Y 

I boken Marketing to Millenials (Fromm & Garton, 2013) beskrivs generation Y 
som en generation som ofta tar beslut utan att ens ha sett en enda reklam för en 
produkt, istället används sociala medier och relationer till vänner som främsta 
informationskälla till beslut. Fromm & Garton nämner även en mycket viktig poäng 
i det att företag inte längre har kontroll över sin egen image eller sina meddelanden 
till konsumenterna, istället är det generation Y som skapar värdet utifrån 
involveringen i produktutvecklingsprocesser, reklam, sociala interaktioner och andra 
marknadsföringsåtgärder. Denna syn på generation Y:s påverkan är väsentlig att 
förstå för att kunna marknadsföra ett varumärke eller produkt till just denna 
generation.  

Sarah Perez (2008) beskriver generation Y som uppkopplade mulittaskare som inte 
har några som helst problem med att hantera flera olika medier samtidigt och som 
inte litar på traditionell marknadsföring. Perez nämner också, precis som Fromm & 
Garton, att vad generation Y litar på, det är vad deras vänner säger. Många 
verksamma inom området går enligt Fromm & Garton (2013) till och med så långt 
som att applicera en helt ny modell för hur generation Y fungerar i ekonomin, man 
kallar det för Participation Economy inom man presenterar de primära faktorerna 
för hur generation Y konsumerar vilket visas i Tabell 1.   

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1, Jämförelse mellan den gamla modellen och den nya ”Deltagandeekonomin”.  
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Det handlar alltså om interaktion, personlighet och att vara medproducent precis 
som namnet Participation Economy antyder, ofint översatt till svenska blir det en 
“deltagandeekonomi”.  

För att locka generation Y behöver man alltså engagera och integrera med kunden, 
det handlar inte längre om att göra en reklamfilm på 20 sekunder som ska få kunden 
att gå till en affär för att köpa produkten. Inom reklambranschen vet man redan 
detta, och man vet även att en nyckel till att nå ut till är content marketing. Vissa 
marknadsförare hävdar till och med att det finns givna modeller och strategier för 
hur man ska nå ut till generationen, Ryan Hanley (2013) är en av dem.  

Hanley menar att man med 5 olika strategier kan nå ut till generation Y, eller den 
“Uppkopplade Generationen” som han beskriver den. För enligt Hanley finns det 
bara två typer av generationer, oavsett ålder eller andra grupperingar; Den 
uppkopplade generationen samt den icke uppkopplade generationen. I Hanleys 5-
stegsmodell listar han följande taktiker som den uppkopplade generationen inte kan 
motstå:  
 
1. Intimitet: Enligt Hanley är det väsentligt för den Uppkopplade generationen att 

se en människa bakom varumärket, det handlar alltså om att få en personlig 
relation till varumärket eller företaget. 

 
2. Ödmjukhet: Man måste visa på ödmjukhet och visa att man faktiskt gör misstag, 

även om man till exempel är ett framgångsrikt företag. Ingen kommer att tro att 
ett företag eller en produkt är helt utan dåliga sidor och man man ska därför 
visa för den uppkopplade generationen att man faktiskt kan göra fel och att man 
inte är perfekt.  

 
3. Olika typer av media: Användning av flera olika typer av media är någonting 

som Hanley menar bygger djupare relationer, det kan handla om allt från text, 
ljud och video till nya medier såsom Podcasts, Youtube och så vidare.  

 
4. Att låta internet sprida ordet: “Not every piece of content with value to your 

business will be created by you”, Hanley menar att lovord, rekommendationer 
och recensioner är vitala för att övertyga den Uppkopplade generationen att ett 
företag är trovärdigt och legitimt.  

 
5. Feedback: Genom kommentarer, genom undersökningar eller vilka andra 

verktyg som helst som ger återkoppling och skapar en konversation mellan 
avsändaren och mottagaren skapar man magi inom content marketing.  

 
 
I en rapport skriven av professor Joyce M. Wolburg och professor James 
Pokrywcynski (2001) undersöker man hur generation Y använder sig av 
marknadsföring och reklam för att skapa värde. I rapporten tar man upp flera 
omständigheter som urskiljer generation Y från tidigare generationer och som 
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kanske ligger till grund till den relation som idag finns till reklam hos generationen. 
Man tar upp saker såsom att generation Y:s medlemmar har gått igenom stora 
trauman som föräldrars skilsmässor, genom lågkonjunkturer och svaga 
arbetsmarknader och att saker som dessa bidragit till att generation Y vuxit upp och 
blivit vuxna snabbare än tidigare generationer.  
 
Man nämner också att generation Y är den mest välutbildade generationen i 
amerikansk historia och det är saker som dessa som spelar in när man försöker 
förstå den reklamignorans som råder hos generationen. Denna ”vuxenhet” i 
samband med det konstanta bombarderande av kommersiella budskap som träffat 
generationen under livstiden genom alla sorters olika medier har format 
generationen och gjort den smartare i sättet den ser på reklam. Man vet helt enkelt 
om att man inte ska lita på reklam och väljer därför att inte se alla miljontals 
budskap som avsändare sänder ut.  
Wolburg & Pokrywcynski beskriver också en intressant nedgång i så kallad social 
tillit. Man litar helt enkelt inte längre på andra medborgare eller organisationer. 
Generation Y är alltså en generation som varken tror på medborgare, företag, 
reklam och både är smartare och mer realistiska än tidigare generationer och det är 
alltså denna generation som content marketing ska övertyga.  
 
Vad som kan ses som räddningen för företag som ämnar nå ut till generation Y är 
dock att det finns en tunn gräns mellan varumärkeslojalitet och varumärksillojalitet i 
det att när man väl blir lojal till ett varumärke kan denna lojalitet vara mycket stark, 
samtidigt som det i de fall som varumärkesolojalitet uppstår kan innebära en mycket 
tung börda att vända denna illojalitet (Cheng, 1999). 
 
Återgår man till Wolburg & Pokrywcynski:s rapport presenteras också intressant 
fakta om att även om flera års påtryckande budskap har fått generation Y att tro det 
värsta om företag så och även misstro deras marknadsföring så finns det ändå tre 
primära vägar till att nå ut och skapa värde genom marknadsföring till generationen 
och det är genom Humor, Ironi eller den så kallade nakna sanningen. 
 

3. Metod 

Nedan följer en redogörelse för vald ansats för insamling av empirisk data. Vidare 
presenteras även validiteten samt reliabiliteten för insamlingen av empirisk data samt 
även en etisk diskussion.  
 

3.1  Design 

Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar; att förstå hur värde för generation 
Y skall skapas genom content marketing samt för att förstå vad det är som 
generation Y finner intressant i vissa kampanjer skedde datainsamling via 
djupintervjuer med respondenter med anledning att få möjligheter till att ingående få 
beskrivet av respondenter hur deras syn på marknadsföring ser ut.  
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3.2  Datainsamling 

Med syftet att på djupet gå in och förstå respondenternas relation till 
marknadsföring i allmänhet och content marketing i synnerhet genomfördes 
djupintervjuer. En av fördelarna med sådan datainsamling är möjligheterna till att gå 
in på motiv och känslor på ett sätt som inte är möjligt i till exempel enkäter (Bell 
2005). Man får, som Bell också nämner, möjligheter att läsa av kroppsspråk, tonfall 
och andra gester som inte är möjliga att läsa av och samla in information från i till 
exempel skriftliga svar.  
 
Antalet respondenter valdes med hänsyn till både tidsåtgång samt relevans och 
precis som Kvale (1997) nämner beror antalet respondenter på vad det är man som 
intervjuare vill ha svar på. För denna uppsats tillfrågades 11 tänkbara respondenter, 
med blandad bakgrund men samtliga inom åldersgränserna för generation Y. Två av 
de tillfrågade respondenterna tackade nej på grund av begränsad tidsåtgång. Kvale 
(1997) belyser att ett återkommande ämne när det kommer till kritik av 
intervjustudier är antalet respondenter, men säger också att det viktigaste är 
kvaliteten av intervjuerna i sig. Med utgångspunkt i detta lades det mer fokus på att 
genomföra bra och utförliga intervjuer än att intervjua många respondenter.  
 
Själva utformandet av frågorna skedde genom att formulera frågor som i största 
möjliga mån skulle ge respondenten möjlighet att uttrycka sig fritt och uttömmande. 
Mycket vikt lades på ordningsföljden av frågorna, vilken är av mycket stor betydelse 
när det kommer till att skapa och upprätthålla en bra kontakt med respondenten 
(Bell 2005). Ordningen av frågorna valdes utifrån en uppochnervänd kon, med 
öppna frågor angående respondentens relation och inställning till reklam under 
inledningen av intervjun, för att i mitten gå över på mer fokuserade och direkta 
frågeställningar angående vilken typ av reklam respondenten tycker om och hur 
värde kan skapas för respondenten. Mot slutskedet av intervjun lades fokus på tre 
olika kampanjer, vilka går att läsa om i Bilaga 1, med syftet att få respondenten att 
utförligt beskriva känslor och tankar kring dessa. Formuleringen av frågorna gjordes 
utifrån en mix av strukturerade samt icke strukturerade frågor vilket innebär att man 
ställer frågor som till viss del på förhand är strikt bestämda hur de skall ställas och 
hur de skall formuleras och till viss del är av mer öppen karaktär. (Ejvegård 2003). 
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av ljudupptagning. Detta kan vara praktiskt i 
det att man som intervjuare slipper skriva ner vad respondenten säger under tiden 
som intervjun sker, vilket kan vara störande. Det är också av fördel att använda 
inspelning då man som intervjuare kan få svårt att minnas allting eller hinna med att 
skriva ner respondentens svar. Dock kan inspelning agera hämnande för vissa 
personer, i sådana fall uttalar sig respondenten mer försiktigt än vad han eller hon 
kanske hade gjort vid en intervju där inspelning ej skett (Ejvegård 2003).  
 
Tilläggas bör, att respondenterna själva fått välja tid och plats utifrån en given vecka 
då samtliga intervjuer genomfördes. Detta för att ta hänsyn till respondentens behov 
och önskemål och för att visa tacksamhet till att de ställt upp.  
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3.3  Dataanalys 

Inledningsvis gjordes noggranna transkriberingar av samtliga intervjuer i syfte att i 
lugn och ro kunna gå igenom dessa. Transkriberingar bör göras för att man skall 
undvika felciteringar eller rent av påhittad data (Bell 2006). Dessa transkriberingar 
möjliggör en sortering och identifiering av frekvent återkommande faktorer ur 
respondenters svar (Bell 2006). Efter transkribering följde en noggrann analys av 
respondenternas svar där intervjusvaren delades upp i följande områden; Relation 
och inställning till reklam, Värdet i reklam samt Framtiden inom reklam.  Vidare 
sorterades även svaren angående de olika kampanjerna in i separata delar.  

3.4  Reliabilitet, validitet och etik  

Rolf Ejvegård (2003) skriver om att mått, parametrar, mätinstrument, test och 
undersökningsmetoder måste vara reliabla och valida för att vara användbara och 
lämpliga. Han skriver också att om dessa krav inte uppfylls så har inte 
forskningsresultaten vetenskapligt värde. Ejvegård skriver att reliabiliteten är det 
som anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten. Han belyser också vikten att man i de allra flesta vetenskaper måste 
vara mycket observant med reliabiliteten hos mätinstrument då forskaren själv ofta 
är den som konstruerar mätinstrumentet och att det i och med det föreligger en stor 
risk att mätinstrumentets pålitlighet blir låg. Bell (2006) beskriver reliabilitet som 
nivån av likhet vid en upprepning av en studie. Det vill säga, att om man genomför 
samma studie två gånger så bör resultatet bli lika om reliabiliteten är hög. I denna 
uppsats bör reliabiliteten anses vara hög då tillvägagångssätt samt teori är väl 
dokumenterat och presenterat vilket skulle underlätta en eventuell upprepning av 
studien.  
 
Med validitet menas att man som forskare verkligen mäter det som man avser att 
mäta (Ejvegård 2003). Validiteten är således en grad av giltighet av en studie. Enligt 
Bell (2006) är ett sätt att stärka validiteten att ”berätta för andra (kolleger, vänner 
eller ”provpersoner”) vad man försöker ta reda på eller mäta och fråga dem om de 
frågor man utarbetat kan fungera i det syftet”. För denna uppsats genomfördes 
innan intervjuerna tre stycken provintervjuer för att säkerställa både att 
intervjufrågor samt att validiteten var tillfredsställande. Under provintervjuerna gicks 
varje frågas utformning igenom i syfte att säkerställa både formulering samt att 
frågan tillförde relevant information. Framförallt togs vissa frågor bort då dessa 
ansågs repetitiva eller överflödiga.  
 
När det kommer till etik citeras Hart & Bond (1995) i Bell (2006) om olika etiska 
faktorer som ställer krav på att forskaren själv skall se till att respondenter i 
exempelvis en intervju är väl medvetna om deras rättigheter såväl som intervjuns 
syfte. I detta fall har de tillfrågade respondenterna blivit bifogade en tid innan 
intervju en skriftlig informationsblankett där syftet med intervjun förklarades och 
där det framgick att respondenten när som helst under intervjun hade rätt att 
avbryta eller att avstå från att besvara en fråga, vilket Bell (2006) beskriver som 
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viktigt. Intervjuerna skedde också med konfidentialitet vilket Bell (2006) förklarar 
som att respondenten ej skall kunna identifieras, av en utomstående part. 
Intervjuerna uppfyller inte full anonymitet då detta skulle innebära att inte ens 
intervjuaren får känna till identiteten hos respondenten. Detta bedöms ändå inte 
som ett stort problem i just denna studie då frågorna inte är av så känslig eller 
personlig karaktär att full anonymitet behövts.  

4. Empiri 

Nedan presenteras uppsatsens empiri genom sammanfattande presentation av 
respondenternas svar samt även genom citat från intervjuerna. 
 
Hur skapas värde för generation Y genom content marketing och vad är det 
egentligen som generation y finner intressant i vissa kampanjer och vad är det som 
får dem att integrera med dessa kampanjer? Detta var de två primära 
frågeställningarna som denna uppsats ämnade reda ut och ge svar på. Men vad säger 
då generation Y? Hur ser dem på värdet och varför integrerar dem med vissa 
kampanjer medan andra blir ratade redan innan man sett kampanjen?  
 
Då någon utförlig presentation av respondenterna inte anses vara av vikt för att 
stärka studiens resultat utelämnas sådan. Vad som bör nämnas är att samtliga 
respondenter är mellan åldrarna 21 till 29, det vill säga, samtliga går att klassa som 
generation Y och urvalet består av 4 kvinnor och 5 män. Respondenterna består 
dels av 6 studenter som studerar Juridik, Politices Kandidat samt Ekonomi och 4 
individer som arbetar inom handel. Samtliga respondenter är bosatta i Karlstad. För 
att få ett utomstående och ofärgat perspektiv på reklam och marknadsföring besitter 
ingen av respondenterna någon utförlig kunskap på området. 
 

4.3  Relation och inställning till reklam 

Respondent 6 säger: ”Det som suger är när reklamen avbryter” och det är ett citat som 
sammanfattar åsikterna från samtliga respondenter mycket bra, generation Y vill inte 
ha reklam som avbryter deras liv, vare sig det är genom TV, Radio eller på en 
hemsida. Reklam är störande, oönskad och ouppskattad. Åtminstone i de allra flesta 
fallen, för även om man i många fall inte alls vill se reklam så finns det sätt att 
faktiskt beröra generation Y. Respondenterna återkommer ofta till att punkter 
såsom humor, känslor och varumärkesbyggande reklam ofta går hem, även om det 
självklart är mycket svårt att träffa helt rätt på var och en av punkterna. Respondent 
1 pratar mycket om att reklam inte längre kan sälja en enskild produkt, utan måste 
istället sälja företaget och företagets värderingar, och detta är något som 
återkommer i intervjuer med övriga respondenter. I och med generation Y:s 
generella dåliga inställning till reklam och deras ”otillit” till företag ser man numera 
ett värde i att företag och varumärken istället försöker sälja in känslor och tankar 
kring företaget och varumärket i sig istället för produkterna som man säljer.  
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Det som kännetecknar respondenternas relation till reklam är att det finns många 
tunna gränser mellan succé och fiasko, för enligt respondenterna kan vilken reklam 
som helst faktiskt lyckas, oavsett vilken typ av reklam det är. Men för att lyckas 
måste reklam pricka rätt på så många punkter, punkter som i många fall inte ens är 
definierbara, för vad en person tycker är roligt, tycker en annan är det tråkigaste han 
eller hon sett.  Överlag så finns det som nämnts så många gånger tidigare, en 
generell negativ inställning till reklam, man finner den störande, oönskad och icke 
trovärdig. Man litar helt enkelt inte på vad företagen försöker sälja vilket respondent 
3 klargör: ”Jag tror att vi har blivit väldigt bra på att lära oss att inte lita på företag.” 
 
Respondent 3:s citat är återkommande under flera av intervjuerna och det är också 
enligt flera respondenter en grund till generation Y:s dåliga inställning till reklam. 
Vad man säger är att man har blivit så överöst med budskap från företag under hela 
sitt liv att man inte längre bryr sig om reklamen. Detta bevisas inte minst av 
respondenternas svar på frågan om hur de ser på traditionell TV-reklam där 
majoriteten av respondenterna svarar att de ser TV-reklam ”som en möjlighet att 
göra någonting annat”. Samtidigt säger man att man inte gillar TV-kanaler som 
sänder program utan reklam ”för det är störande att behöva stanna kvar under ett helt 
program utan möjlighet att göra något annat under tiden” – Respondent 7.  Man säger även 
att man aldrig, eller väldigt sällan ser aktivt på TV-reklam när det väl sänds. 
Respondent 2 säger följande: ”Man vill inte bli påpackad med information från företagen 
själva, man vill själv välja när man vill ta in information!” 
 
Men samtidigt som det finns en så negativ inställning till reklam så finns det ändå 
reklam som engagerar och engagerar mycket starkt. Det är ofta reklam som ses som 
underhållning i sig, som en serie eller som en följetång där mottagaren får följa en 
karaktär eller liknande och som inte är direkt säljande i sin karaktär. Många av 
respondenterna tar upp ICA-reklam som ett exempel på lyckad reklam och som 
reklam som man vill se. Respondent 1: ”Jag ser det fortfarande som reklam men det är ju 
även underhållning, jag ser ju inte veckans extrapris men ser företaget” 
 
Återkommande i intervjuerna är just det att man inte alls ser de uttalade 
erbjudanden som visas i reklam, utan man ser företaget och de symboler eller 
karaktärer som visas i reklam och som man sedan kopplar ihop med företaget eller 
varumärket. Man skapar alltså en gemenskap, ett känslomässigt band till avsändaren 
istället för att snappa upp det senaste erbjudandet eller extrapriset och detta är också 
vad respondenterna tror är framtiden. Man vill se företaget eller avsändaren, inte 
produkterna som avsändaren gör reklam för. Vilka värderingar står man för, hur ser 
företaget ut och hur ser man som individ ser ut ifall denne köper företagets 
produkter, det är istället vad man i framtiden vill ha ut av reklam, enligt flera 
respondenter.  
 
Respondent 5 beskriver ”seriereklamerna” som ”Det är ett sätt att nå igenom filtret för 
det är något som man känner igen men det är ändå inte samma som sist” och precis som detta 
citat visar, handlar det om att skapa uppmärksamhet genom att skapa en serie av 
små reklamsnuttar som man vill se för att kunna hänga med i utvecklingen av serien, 
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det fungerar inte längre att upprepa samma reklamfilm flera gånger för efter bara en 
eller två gånger tröttnar mottagaren och skapar snabbt istället en negativ bild av 
reklamen och således avsändaren i och med att reklamen då endast blir störande och 
påträngande. 
 
Sammanfattat går det att säga att samtliga respondenter har en liknande relation till 
reklam, antingen så älskar man en viss reklam eller så hatar man den och i fallen då 
man hatar reklamen så betyder det många gånger att man istället bygger en negativ 
bild av avsändaren, en bild som kan vara mycket svår för avsändaren att vända till en 
positiv bild.  

4.4  Värdet i reklam 

”För mig behöver inte företag göra reklam som säljer produkter för jag bryr mig ju aldrig om dem” 
– Respondent 1. Avsändare gör alltså reklam för att sälja sina produkter, men 
respondenterna bryr sig inte om produkterna. Det är i detta som värdet i reklam 
ligger, att mottagarna ser reklam som antingen ett störningsmoment eller som en 
möjlighet att göra någonting annat, eller så ser dem det som underhållning. 
Respondent 7 och 8 beskriver ICA-reklamen som underhållning, precis som vilken 
annan TV-serie som helst, ”Jag prenumererar på ICA på YouTube för att se när de släpper 
nya reklamfilmer” – Respondent 7. Detta citat beskriver det nya reklamlandskapet 
mycket väl, idag vill mottagarna se reklam som underhåller och som ger ett 
underhållningsvärde. Många respondenter följer olika kanaler på YouTube eller 
följer sidor på Facebook och Twitter, enbart för att få se reklam. Respondent 8 
säger: ”Jag tycker reklam kan vara lika roligt som det kan vara störande men jag förstår inte 
företag som inte utnyttjar möjligheterna till att skapa underhållning, vilket är det enda man ser.” 
 
Respondent 2 pratar om reklam som någonting som ibland är viktigt för att kunna 
ha ett socialt liv, att det är precis som i fallet med vissa filmer och TV-serier, att man 
måste ha sett dem för att kunna hänga med i diskussioner på till exempel jobb och i 
skolan. Samma respondent belyser också en mycket viktigt poäng i det att ”Man ser 
ju alltid saker, på TV, på Facebook och Twitter och vi tar konstant in saker som underhåller oss 
och därför måste ju även reklamen vara underhållande och ska den nå ut måste den ju vara ännu 
bättre än det övriga buzzet som finns”. Detta i sig kan vara en av de viktigaste 
ståndpunkterna när det kommer till att förstå hur företag ska nå ut, de måste vara 
ännu bättre än all annan underhållning för att den skall synas, annars försvinner den.  
 
En respondent beskriver relationen till företag som att företaget rider på en våg som 
när som helst kan plana ut, att han är positiv mot företaget så länge som de levererar 
bra produkter och gör bra reklam men att relationen närsomhelst kan rämna, ibland 
enbart på grund av att företaget gjort en dålig reklamfilm precis som respondent 5 
kommenterar: ”Om jag ser en reklam jag inte gillar så blir jag negativ mot företaget så jag 
skulle vilja säga att all reklam inte alls är bra reklam. Till exempel köper jag aldrig CocaCola för 
att jag hatar reklamen.” Samma respondent säger även att ”Jag tror att det är lättare för ett 
företag att förstöra en relation eller en blivande relation till en kund genom en dålig reklam än vad 
det är att locka till sig en kund genom bra reklam.” 
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På frågan om humor, ironi och den nakna ärligheten är de enda vägarna till att nå ut 
till generation Y är svaren motsägelsefulla till teorin, respondent 9: ”Det spelar ju ingen 
roll om reklamen är rolig om jag ändå inte gillar företaget”. Detta citat stämmer väl överens 
med övriga respondenters åsikter för vad man säger är att det egentligen inte spelar 
roll vad reklamen spelar på, vare sig det är humor, ironi eller ärlighet för vad det 
egentligen handlar om är mottagarens relation till företaget samt i mycket hög grad 
om reklamen är direkt säljande. Men samtidigt som flera av respondenterna är 
överens om att det är säljaspekten i reklamen som spelar roll, så finns det ändå en 
återkommande linje för vad det är som respondenterna vill ha och det är humor: 
”Humor går ju oftast hem, och det är ju nästan alltid det man ser spridas”- Respondent 6. 
Respondent 4 säger att det ofta funkar med humor men att det är viktigt att de blir 
bra humor och att man så tydligt märker om företaget försökt vara roligt men 
misslyckats: ”För mig är det humor som funkar, men det är lätt att företag försöker vara roliga 
och tror att dem är det men misslyckas och då blir jag väldigt negativ mot hela företaget, till 
exempel som Ö & B, de försöker vara roliga men är så himla tråkiga och därför hatar jag 
företaget”  
 
Sammanfattningsvis går att säga att respondenterna å ena sidan inte bryr sig om 
reklam, framförallt när reklamen försöker sälja specifika produkter men å andra 
sidan tycker om viss reklam, till exempel ICAs reklamfilmer då man ser dessa mer 
som underhållning och kanske till och med något man ser fram emot eller söker upp 
på YouTube. Intressant är också att man som mottagare tycker om humoristisk 
reklam men att det samtidigt är lätt att det blir larvigt och därmed får en negativ 
effekt på mottagaren. 

4.4  Framtiden inom reklam 

Respondenterna pratar om att framtiden inom reklam är att använda nya och 
smartare vägar i och med att de traditionella vägarna redan är slutkörda. Man pratar 
om flödesreklam i till exempel Twitter och Instagram, om att det i dessa format är 
mindre störande med reklam och även smartare ur ett avsändarperspektiv.  
 
På Twitter och Instagram är det bättre, mindre störande, eftersom det är lättare att välja själv om 
man ska se den (reklamen) eller ej och det kommer in mer naturligt med de övriga inläggen, man 
går inte in med inställningen att det är reklam som man gör i TV vilket gör att man kanske tar 

emot reklamen och faktiskt påverkas av den – Respondent 1 
 
Ovanstående citat är också ett återkommande tema i intervjuerna. Respondenterna 
menar att det fortfarande finns vägar där man som avsändare ännu inte är beredd på 
att det kommer reklam, som till exempel Twitter och Instagram. Man pratar om att 
man inte ens känner till att det visas reklam i flödena och att man på så vis faktiskt 
ser reklamen och då blir påverkad, innan man kommer på att det faktiskt var ett 
sponsrat inlägg man precis såg. Tillskillnad från TV där man direkt när programmet 
avbryts av reklam tar på sig kritiska glasögon som stänger av vad man ser och inte 
tar in och låter sig påverkas av reklamen så har man inte ännu lärt sig att snabbt nog 
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ta på sig dessa kritiska glasögon när det mitt bland de övriga, önskade inläggen på 
Twitter och Instagram helt plötsligt kommer ett sponsrat inlägg. Man jämför det 
med produktplacering i TV-program och liknande, där man på samma sätt inte är 
beredd på att det kommer reklam och på så vis tar in det och blir påverkad av den. 
Respondenterna är överens om att reklam måste hitta nya vägar att tränga in och 
visas upp genom men att man som mottagare lär sig mycket snabbt att använda de 
kritiska glasögonen som nämndes tidigare. Man pratar om att även om det just nu 
faktiskt går att tränga igenom reklambruset på Twitter och Instagram så kommer det 
snart även där bli så naturligt med reklam att man som mottagare lär sig att inte se 
eller påverkas av dessa inlägg även på sådana plattformar.  
 
Men trots att reklam och marknadsföring kan vara extremt komplicerat, finns det 
ändock enkel reklam som faktiskt går hem: ”Men typ erbjudanden på COOP gillar jag ju, 
för då tjänar jag ju pengar” – Respondent 4. Detta är återkommande i intervjuerna, att 
man som mottagare av reklam för till exempel mat eller förbrukningsvaror gärna tar 
emot erbjudanden som gör att mottagaren kan spara pengar. Detta kan dock vara 
mycket svårt att nå ut med, framförallt genom TV, precis som respondent 4 säger: 
”Jag vill ju se sån reklam, med erbjudanden alltså, men samtidigt är det ju för mycket reklam 
vilket gör att man ofta inte ser just dessa”. Här återkommer faktumet att man som 
mottagare får för många intryck varje dag, vilket leder till att man faktiskt inte ser allt 
man vill se. 
 
Angående framtiden inom reklam tror respondenterna att det är viktigt att 
avsändarna använder sig av nya vägar att nå ut, framförallt eftersom man som 
mottagare blir så överöst av intryck i traditionella reklamkanaler såsom till exempel 
TV att man inte längre ser reklamen. Enligt respondenterna handlar det om att 
använda kanaler och att skapa marknadsföring som mottagaren inte omedelbart 
uppfattar som reklam och därmed faktiskt tar in informationen. 

4.6  Volvo – Made By Sweden 

”Nu känns det ju coolt att köra Volvo” – Respondent 7. Ja, Zlatan verkar ha förändrat en 
hel generations syn på Volvo. Från att vara ett tråkigt bilmärke som man köpte när 
man fyllt 40 och barnen börjat på dagis till ett hippt och fräscht bilmärke i klass med 
BMW och Mercedes. Respondenterna är rörande överens om att Zlatan förändrade 
deras syn på bilmärket. Respondent 4 berättar att det är självklart att han kommer 
att köpa en Volvo när det är dags att byta bil, mycket på grund av Zlatans 
förvandling av bilmärket. Men även om Zlatan var en succé och samtliga 
respondenter tillsynes älskade reklamfilmen, så var Robyn en helt annan historia. 
Man höjer upp Zlatan-reklamen som någonting fascinerande, något unikt och ”helt 
fantastiskt” medan Robyn-reklamen ofta pratas om i en utandning, en suck. En 
respondent beskriver första visningen av Zlatan-reklamen som en chockartad 
upplevelse ”Jag rös och blev så chockad över att Zlatan var med i en Volvo-reklam”. Hon 
beskriver det som en överraskningseffekt att Zlatan togs emot så väl, att det är så 
ovanligt att han är med i reklam och genom hans medverkan, den svenska bilen och 
den svenska naturen med den svenska nationalsången i bakgrunden väcktes en 
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starkare känsla, inte bara för Volvo utan för hela landet i sig precis som respondent 
3 beskriver: ”Det finns så stark patriotism i filmen och det är ovanligt för ett svenskt företag och 
en svensk reklamfilm” 
 
En annan respondent beskriver att relationen till Volvo blivit starkare då han tänker 
på Volvo i helt andra sammanhang jämfört med innan reklamfilmen. Samma 
respondent beskriver Robyn-reklamen istället som ”obehaglig” och ”nästan avstötande 
till Volvo”. Även om inte samtliga respondenter beskriver Robyn-reklamen som 
obehaglig, så är den övergripande reaktionen att man inte förstår den, ”Jag förstår inte 
varför de hade med Robyn, vad är det som Volvo vill få fram av reklamen? Jag kanske inte kan 
se det djupa i den” – Respondent 2. 
 
Ingen av respondenterna har bedömt Robyn-reklamen som någonting som går att 
jämföra med Zlatan-reklamen, de är på helt olika nivåer och det är också detta som 
ställer till det för respondenterna. Man förstår helt enkelt inte varför Volvo först går 
ut så starkt med Zlatan och sedan går över och gör en så ljummen insats med 
Robyn. Vissa respondenter tror att det beror på att Robyn inte är i närheten av 
Zlatans berömmelse medan en annan respondent tror att det inte beror på 
kändisskapet, utan att det beror på själva reklamfilmen i sig och om Robyn gjort 
Zlatan-reklamen så hade den ändå slagit.  
 
Vad som även framträder i intervjuerna är det att man i Zlatan-fallet ser reklamen 
mer som en hälsning från Volvo och Zlatan, något fint och välkommet, ”Det är 
nästan som ett tack från Volvo, till Sverige” – respondent 3, medan man ser Robyn-
reklamen mer som just det, reklam som respondent 9 säger: ”Man märker så väl att de 
köpt in Robyn för att göra en reklam, medan det i Zlatanfallet nästan känns frivilligt från hans 
sida”. 
 
Sammanfattningsvis är det mest intressanta med Volvos kampanj att man ser Volvo 
som ett helt annat bilmärke än innan. Som många sagt tidigare är Made By Sweden 
en enormt framgångsrik kampanj, mycket på grund av dels Zlataneffekten men 
också för att Volvo i och med de påkostade och snygga reklamfilmerna sticker ut 
bland konkurrenterna och framstår som exklusivt och unikt. Man är också kritisk 
mot Robynreklamen då man som mottagare inte riktigt förstod poängen och såg 
denna mer som reklam än Zlatanreklamen och därmed som sämre än 
Zlatanreklamen även om Robynfilmen var snyggt gjord. 

4.7  Nordnet - Transparent Banking 

”Det där är en reklam som jag älskar!” - Respondent 4. Ja, samtliga respondenter 
skrattade högt åt Nordnets Transparent Banking-film. Men samtidigt som reklamen 
inledningsvis togs emot med öppna armar vänder snabbt åsikterna.  
 
”Nordnet var rolig men samtidigt tror jag den kan bli påfrestande, lite jobbig för att den är så 
tydligt säljande även om det är just det som den spelar på” – Respondent 8. Detta citat 
speglar åsikterna från många respondenter, man tycker att reklamen är rolig, och 
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även om man spelar på ärligheten och ”säljet” så blir det för tydligt att det bara är en 
reklam, en reklam för att i slutändan sälja en produkt. En respondent säger att hon 
säkert skulle skratta åt den första och andra gången på TV men att hon efter ett tag 
definitivt skulle tröttna på den och istället vända sig negativ mot både reklamen och 
företaget. Samma respondent berättar också att hon inte alls tror att företaget står 
för vad man gör reklam för och att hon inte ens kommer ihåg vad företagsnamnet 
var. Många respondenter förklarar det som att även om reklamen är rolig och att 
man som mottagare förstår budskapet är den för säljig och ironisk nog oärlig som 
respondent 5 beskriver ”Jag tror inte alls på att Nordnet är mer transparenta än andra 
banker, det känns nästan som att de försöker övertyga på ett lite obehagligt och lurigt sätt.” 
 
Här kommer återigen mottagarnas skepticism mot företags reklamer in, man tror 
helt enkelt inte på vad man som avsändare säger, oavsett hur ”ärlig” man är. 
Respondenterna säger att det enda värdet man får ut av reklamen är att den är rolig 
och humoristisk, men att den om något gör mottagaren negativt inställd mot 
Nordnet som bank, då det i vissa fall kan kännas oseriöst av en bank att enbart spela 
på humor. 
 
Att Nordnets Transparent Banking-kampanj är rolig och på så vis når ut och blir en 
viral succé är det inga tveksamheter om, men om kampanjen är nyttig för Nordnet 
är en annan sak. Respondenterna tycker att kampanjen istället för att framställa 
Nordnet som mer transparent än dess konkurrenter faktiskt istället kan framställa 
Nordnet som mindre transparent och till och med som en bank som har någonting 
att dölja. Det finns också frågetecken från respondenterna angående det faktum att 
en bank inte nödvändigtvis ska marknadsföra sig med ren humor då detta kan 
framstå som oseriöst.  

4.8  SAS – We are travelers 

Respondent 3: ”Det där var ju typ den snyggaste reklamen jag sett även om jag inte riktigt 
förstod vad den handlade om.” Precis som i fallet med Robyn och Volvo tas kampanjen 
We are Travelers emot med lite frågande ögon av respondenterna, frågor som ”Vad 
handlade den om?”, ”Vad vill de säga?” och allmän oförståelse mixas med beröm 
för hur snyggt gjord filmen är. Samtliga respondenter är överens om att 
reklamfilmen kan generera ett värde i att den är snyggt gjord, men att den förlorar i 
det att den är svår att förstå. Vissa respondenter säger sig bli negativa mot SAS då 
de inte förstår vad de vill och således känner sig osäkra på vad företaget vill säga till 
mottagaren. Respondent 6 säger att hon inte på något vis kan förstå hur den 
reklamen skulle få någon att välja just SAS före något annat flygbolag men att hon 
samtidigt ”Kanske inte förstå sån djuphet”. Men samtidigt som nästan samtliga 
respondenter är överens om att reklamen till viss del är oförståelig, säger många att 
reklamen sticker ut i reklambruset och på så vis förmodligen kan gynna SAS. En 
annan respondent säger att reklamen är så snygg och så påkostad att han får en 
annan bild av SAS: ”Den känns så exklusiv på något sätt, det gör att jag tänker att SAS 
kanske vill förändra synen på sig själva, att de kanske är mer exklusiva än förut” 
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”Det är en reklam som jag verkligen kommer att se på TV, för den sticker ut på något sätt, den 
är så snygg och känns som något mer än en vanlig reklamfilm” 

 
Ska man sammanfatta respondenternas åsikter om SAS We Are Travelers-kampanj 
är åsikterna liknande dem om Volvos Robyn-reklam. Man tycker att reklamen är 
grymt snygg och välgjord, men den är svårförstådd i att man känner att man inte 
riktigt förstår vad SAS vill med reklamen. Vissa tycker att den är för djup och på så 
vis gör att SAS förlorar mottagaren och misslyckas med att leverera det man faktiskt 
vill säga med reklamen. Samtidigt som den är svårförstådd tycker de flesta att i och 
med att reklamen är påkostad och snygg får den SAS att framstå som mer exklusivt 
än innan reklamen.  

5. Analys 

Nedan följer en analys av uppsatsens teori som sammankopplas med den insamlade 
empirin. Här besvaras även uppsatsens frågeställningar.  
 
 
Uppsatsens presenterade empiri visar att vissa teorier som presenterats inte alls är 
realistiska eller faktiskt fungerande då man med all sannolikhet inte kan påstå att det 
finns givna vägar att nå ut till generation Y. Det finns trots detta vägar som är mer 
eller mindre sannolika att lyckas och det går även att utläsa mycket i just vad det är 
som generation Y inte vill se i marknadsföring i syfte att förstå vad det är som 
faktiskt fungerar för att nå ut till generationen. 

5.1  Hur skapas värde för generation Y genom content marketing? 

Wolburg & Pokrywcynski (2001) kommer med tre enkla vägar, humor, ironi och 
den nakna sanningen som enligt dem är vägar för att lyckas få kampanjer att bli 
virala. Men hur förklarar man då att en reklamfilm såsom den med Zlatan och 
Volvo i skrivande stund har över 5 000 000 visningar? Det finns ingen humor, ironi 
eller ärlighet i den. Eller hur förklarar man att Nordnets Transparent Banking-
reklam inte alls fungerar såsom man som avsändare förmodligen önskat när den så 
tydligt innehåller hinkvis med både humor, ironi och ärlighet? Visst, reklamfilmen 
har blivit viral och spridits, men som intervjuerna med respondenterna visar så kan 
reklamfilmen faktiskt istället vara negativ mot Nordnet i och med att man som 
mottagare inte tycker att en bank ska syssla med humor och ”oseriös” reklam. 
 
Även Ryan Hanley (2013) nämner olika strategier vilka enligt honom är givna vägar 
för att nå ut till generation Y. Ställer man upp dessa strategier och jämför Zlatan-
kampanjen med Robyn-kampanjen går det tydligt att se att Hanleys (2013) strategier 
bör förkastas då strategierna helt enkelt inte är säkra vägar för att nå ut till 
generation Y. Nedan följer en redogörelse och jämförelse mellan de olika 
kampanjerna och Hanleys (2013) strategier med syftet att påvisa de brister som 
”säkra vägar” medför. 
 



 
27 

Intimitet: Om det handlar om att se en människa bakom varumärket så har Volvo i 
båda fallen lyckats storslaget, det finns nog många, åtminstone i Sverige som ganska 
snabbt skulle förknippa både Volvo med Zlatan och Robyn men också Zlatan och 
Robyn med Volvo, så, här har man lyckats. 
 
Ödmjukhet: Zlatan visar enorm 
ödmjukhet mot hemlandet Sverige, 
han vill leva, han vill dö, i Sverige och 
Robyn visar ödmjukhet till miljön, och 
till det mänskliga livet, så ödmjukhet, 
det finns med i båda reklamfilmerna 
 
Olika typer av media: Båda 
reklamfilmerna följdes upp med 
täckning i andra medier, såsom 
traditionell printmedia (bild 1), 
utomhuskampanjer samt väldigt 
mycket täckning i redaktionell media, 
såsom nyheter och magasin.  
 
Att låta internet sprida ordet: Otaliga 
hemsidor och forum hjälpte till att 
sprida både ris och ros över både Zlatan-reklamen och Robyn-reklamen.  
 
Feedback: I skrivande stund har Zlatan-reklamen 4 863 kommentarer på Youtube 
och hashtagen #madebysweden har hela 2 458 inlägg på Instagram så är det 
feedback som Volvo vill ha ut av reklamkampanjen så finns det feedback att samla 
in.  
 
Volvo har alltså lyckats uppfylla samtliga 5 strategier som enligt Ryan Hanley enskilt 
skulle vara oemotståndligt för generation Y, men trots detta kan man endast anse 
Zlatan-reklamen som en succé medan Robyn-reklamen bör anses som ett smärre 
fiasko i jämförelse. Hanleys 5 strategier går alltså att förkasta som nyckeln till att nå 
ut till generation Y. 
 
Även om många teorier faktiskt går att förkasta finns det teorier som till viss del 
eller fullt ut stämmer överens med informationen från intervjuerna. En av dessa 
teorier är Chengs (1999) teorier om att varumärkeslojalitet mycket snabbt kan 
byggas upp och bilda starka relationer men att de ännu snabbare kan rivas och 
övergå till en ännu starka illojalitet mot företaget. En respondent beskriver till 
exempel hans relation till Ipren som att han hatar företaget på grund av dess 
störande reklam men att han ”Köpte en Oral-B tandborste för att reklamen var så 
frän”. Denna respondent belyser det som Cheng (1999) presenterade i det att man 
som företag har enorma möjligheter att övertyga och sälja in sig själva till kunden 
men att man lika snabbt kan förstöra en relation till en kund vilket kan betyda 
enorma svårigheter att få tillbaka kunden. 

Bild 1, Made By Sweden i Print. 
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Återgår man till Participation Model, eller ”deltagandeekonomin” kommer man nog 
närmare sanningen för vad det är som lyckas om man samtidigt drar slutsatser för 
respondenternas redogörelser i att det inte längre går att göra reklam för enskilda 
produkter, utan att det är själva företaget som man som mottagare är intresserad av. 
Ser man på den nya modellens stolpar, att det är engagemang, interaktion, 
engagerade deltagare, personliga gester och att kunderna är aktiva medskapare går 
det att dra kopplingar till respondenternas åsikter om att företag måste sälja sig 
själva och inte produkterna. Det fungerar inte längre att, som i den äldre modellen 
”lova mycket” och att störa mottagaren eller att fokusera på ”de tunga användarna” 
utan man måste se kunden och företaget mer som två individer, som skall samspela 
för att tillslut skapa en relation till varandra. Ett företag kan inte längre öppna sina 
portar och säga ”Här är våra produkter och detta är priset” utan man måste som 
företag visa ödmjukhet och visa upp vilka värderingar och känslor man står för, för 
att på så vis vinna över en kund. Dessa tankar kan kopplas ihop med teorierna om 
transaktionsvärde och konsumtionsvärde som Wenben (1995) beskrivit. Visserligen 
behandlar han strikta köprelationer och beskriver att det inte handlar om att kunden 
ska få ett så kallat ”transaktionsvärde” utan att produktens fördelar skall 
tillfredsställa personliga värderingar och behov. Detta i sig är något som även 
författare som Holbrook (1996) tar upp och Vargo och Lush (2004) beskrev 
marknadsföring idag som ”value in use”, att värdet sitter i användandet av en 
produkt eller till och med i själva reklamen. De beskriver ogripbarheten, 
processutbyten och relationer som viktiga i dagens marknadsföringsklimat och det 
är just detta som intervjuerna med respondenterna tyder på. Man bryr sig som sagt 
inte längre om enskilda produkter, utan det är relationer och känslor som är de 
primära vägarna till att nå ut till generation Y.  
 
Men hur ska man då skapa värdet? Å ena sidan har vi tankarna kring att värde är 
något subjektivt och ett dynamiskt koncept som utvecklas över tid (Rowley 2008). 
Detta är något som också återkommer i intervjuerna med respondenterna, alla gillar 
olika och därmed finns det och kommer alltid att finnas saker som vissa gillar men 
som andra ogillar. Men ska man försöka hitta ett mönster i respondenternas svar så 
är det faktumet att humor ofta går hem, samtidigt som det, precis som respondent 4 
säger är lätt för en avsändare att framstå som desperat, att man försökt vara rolig 
men att det i slutändan inte alls blivit roligt och därmed istället för att vara positivt 
har gett en negativ bild i mottagarens ögon. Att det finns givna vägar för att lyckas 
med marknadsföring är helt enkelt inte något som, baserat på intervjuerna, är sant. 
Vad det däremot tycks finnas är vägar som mer eller mindre ofta lyckas och 
däribland går det att hitta humor som en väg som ofta fungerar.  
 
Vad som däremot tycks vara en given väg till att locka till sig generation Y är att dels 
fokusera på att förmedla känslor som avsändaren står för, dels att göra 
marknadsföring som är fortgående. Många respondenter berättar att ”reklamserier” 
där man får följa en eller flera karaktärer ofta fungerar och engagerar. En av 
respondenterna förklarar det som att det är något man känner igen och har 
anknytningar till men vill se ändå eftersom det är nya och uppdaterade reklamfilmer. 
Detta är precis vad Ryan Skinner (2014) beskriver när han säger att effektiv content 
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marketing inte längre handlar om att skapa en kampanj utan att kontinuerligt 
leverera kundvärde genom intressant och engagerande innehåll. Här är ledorden 
kontinuerligt och engagerande. Sofia Lundberg (2014) stärker detta genom att 
beskriva content marketing som ”Konsten att fånga din målgrupp med värdefullt och 
intressant innehåll. Att vara innehåll istället för att avbryta innehåll”. Även om detta är saker 
som tidigare varit klart och blivit sagt flera gånger, finns det ändå någonting extra i 
respondenternas åsikter om att produkter inte längre går att sälja genom reklam utan 
att man säljer företaget först och sedan låter man mottagarna ta ställning själva till 
om de vill köpa eller inte köpa produkten.  
 
Dock går det ändå inte att säga att ”Man ska inte göra reklam för produkter i sin 
marknadsföring” för som respondenterna visar på så finns det fortfarande vad man 
brukar kalla påträngande reklam som faktiskt fungerar. Respondent 4 förklarar: 
“Men typ erbjudanden på COOP gillar jag ju, för då tjänar jag ju pengar”. Detta är ett 
exempel på att vissa produkter ska säljas, eller säljs bra via traditionell påträngande 
reklam och det är framförallt konsumtionsvaror, alltså varor och produkter som 
konsumenten köper ofta och som han eller hon gärna sparar pengar på. Problemet 
ligger i den konstanta ström av budskap som hela tiden når mottagaren och som gör 
mottagaren blind för dessa erbjudanden.  

5.2  Vad finner Generation Y intressant med vissa kampanjer och 
vad får dem att integrera med dessa? 

När man analyserar hur de utvalda kampanjerna mottags av respondenterna går att 
urskilja liknande mönster som vid föregående frågeställning. Även om en reklam 
som Nordnet går hem och anses vara rolig är respondenterna tveksamma till om det 
är en reklam som faktiskt går hem, eller som är positiv gentemot Nordnet. Ska man 
tro Wolburg & Pokrywcynskis (2001) teorier om att humor, ironi och ärlighet går 
hem så bör Nordnets Transparent Banking-kampanj tas emot ännu bättre än till 
exempel Zlatan-reklamen med Volvo som avsändare, men så är inte fallet. Istället 
tror vissa respondenter att humorn och ironin istället för att sälja kan vara 
avskräckande mot en bank, som man som kund vill skall vara seriös och ordentlig 
och ärligheten blir istället otrovärdig då respondenterna tänker att de försöker dölja 
något. Återigen kommer faktumet att generation Y har blivit en generation som inte 
tror på någon annan än sig själv och kanske sina vänner, detta är något som 
Nordnet försöker spela på men faktiskt misslyckas med eftersom man inte ens med 
brutal ärlighet och öppenhet kan framstå som faktiskt ärliga och öppna utan ironiskt 
nog blir mottagna med ännu mer skepticism.  
 
Vid en analys av SAS We Are Travelers-kampanj uppstår en lite konstig känsla då 
respondenterna inte riktigt vet om de tycker om reklamen eller ej. Man förstår som 
avsändare inte riktigt budskapet men man får istället en ny bild av SAS som företag. 
”Den känns så exklusiv på något sätt, det gör att jag tänker att SAS kanske vill förändra synen 
på sig själva, att de kanske är mer exklusiva än förut”. I och med den påkostade 
reklamfilmen ser mottagarna SAS som ett mer påkostat flygbolag. Samtliga 
respondenter är överens om att de inte riktigt förstod hur just den reklamfilmen 
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skulle få dem att välja SAS utöver ett flygbolag som kanske är billigare, men 
samtidigt skapade man en ny bild av SAS, en bild av ett premium-flygbolag som 
förmodligen är lite bättre än alla lågprisbolag. Respondenterna säger också att 
reklamen går hem då den inte försöker sälja på mottagaren någonting, som en 
respondent klargjorde ”Jag förväntade mig ett erbjudande i slutet men när det inte dök upp 
kändes det mer ärligt, som att de bara ville berätta för en hur SAS är.” Detta är ett exempel 
på en lyckad content marketing-kampanj och ska man tro på respondenterna och 
teorin om att marknadsföringen handlar om ”Konsten att fånga din målgrupp med 
värdefullt och intressant innehåll. Att vara innehåll istället för att avbryta innehåll” (Lundberg 
2014) är den en lyckad content marketing-kampanj just för att den är intressant, icke 
störande och inte påstridig och säljande som respondent 7 faktiskt påpekar: ”Det är 
en reklam som jag verkligen kommer att se på TV, för den sticker ut på något sätt, den är så 
snygg och känns som något mer än en vanlig reklamfilm.” 
 
För Volvo och deras Made By Sweden-kampanj handlar det återigen om, 
åtminstone i Zlatan-reklamen att skapa eller väcka känslor hos mottagaren och det 
är också detta som går hem. Respondenterna pratar om patriotism, stolthet och en 
”Wow-känsla” som får dem att ändra syn på Volvo, på samma sätt som We Are 
Travelers-kampanjen ändrar synen på SAS. I Robyn-reklamen å andra sidan är 
mottagandet svalare, det finns dock en liknande känsla i det att Volvo har gjort 
något nytt och spännande, som tyvärr inte når hela vägen fram. I Robynfallet saknar 
man som mottagare anknytning och de associationer som man dragit med 
Zlatanreklamen finns inte riktigt med i Robynreklamen. Man ser också Robyn som 
mer köpt än Zlatan vilket är ironiskt, då det mesta tyder på att det är Zlatan som 
betalats mest pengar för att genomföra reklamen.  

6. Slutsats 

Här följer uppsatsens slutsatser samt förslag på framtida forskning. 
 
 
Att beskriva hur man når ut till generation Y genom effektiv content marketing är 
litegrann som att förklara meningen med livet, det är i det närmaste omöjligt och 
framförallt individuellt för varje person. Vad som däremot går att beskriva är vad 
som generation Y tycker och tänker om reklam. I de intervjuer som genomförts 
under uppsatsens gång är det mest intressanta att det egentligen inte spelar någon 
roll för vad reklamen innehåller, det vill säga det spelar ingen roll om reklamen är 
rolig, känslosam eller ärlig, däremot är en avgörande faktor till vilken grad 
marknadsföringen är påträngande eller på annat vis störande vilket överensstämmer 
med Barregren och Tegborg (2013) när de beskrev content marketing som 
värdeskapande marknadskommunikation och att ”Det går inte längre att bara trycka ut 
budskapet. Nu måste budskapet, eller hur det levereras skapa värde för att vi ska ta det till oss”.  
 
Utifrån de fynd som presenterats i denna uppsats menas att vad Barregren och 
Tegborg (2013) beskriver som värde är att avsändare överlag måste skapa en bild av 
sig själva, sina värderingar och förmedla denna bild och värderingar genom olika 
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känslor. Lyckas man göra detta kommer man i sin tur skapa en bild av avsändaren i 
mottagarens ögon, utan att framställas som störande eller jobbig eftersom 
mottagaren då själv kommer ha möjligheten att välja om han eller hon skall ta emot 
informationen eller ej. Lyckas avsändaren då väcka mottagarens intresse genom 
dessa känslor kommer mottagaren själv att söka upp produkterna som avsändaren 
vill sälja. Det går alltså inte längre att ”lura” mottagaren att köpa en avsändares 
produkter och det är inte längre lika lätt att marknadsföra sig. Man måste som 
avsändare, i dagens reklamklimat och med dagens mottagare, göra hemläxan och 
faktiskt förstå mottagaren och se reklamen ur mottagarens synvinkel, för att i största 
möjliga mån undvika att vara ett störande avbrott i mottagarens vardag.  
 
Något som kan ses som konservativt i jämförelse med teorier som presenterats från 
till exempel Wolburg & Pokrywcynski (2001), vilka menar att det finns givna vägar 
att använda för att nå ut till mottagaren, är att det utifrån uppsatsens fynd framgår 
att detta inte stämmer då det finns marknadsföring som använder sig till exempel av 
humor för att nå ut, ett av dessa exempel är Nordnets Transparent Banking-
kampanj, men ändå inte lyckas sälja in budskapet hos mottagaren. Nordnets 
kampanj är rolig, detta är bekräftat, men precis som flera av respondenterna bevisat 
så lyckas de inte övertyga mottagaren om att Nordnet är en bättre bank än 
konkurrenterna.  
 
På samma sätt framgår det i uppsatsen att teorier såsom Ryan Hanley (2013) 5-
stegsmodell i vilken han listar vägar som generation Y inte kan motstå, kan förkastas 
då det verkar som att det inte alls finns några givna steg eller vägar att nå ut till 
generation Y. Vad som idag ser ut att vara det viktigaste är att marknadsföring idag 
inte får ses som ett störande avbrott i mottagarens vardag och att den i största 
möjliga mån ska undvika att sälja på produkter utan istället försöka sälja en bild av 
avsändaren för att sedan låta mottagaren avgöra om denne vill gå vidare i sin 
relation med avsändaren eller inte.  
 
Sammanfattat går det att fastställa att slutsatsen av uppsatsen är att man genom 
effektiv content marketing kan nå ut till generation Y, dock krävs väl genomtänkta 
kampanjer som inte tränger sig på mottagaren som i traditionell marknadsföring. 
Lyckas man istället skapa en kampanj som ger en bild av avsändaren i mottagarens 
ögon, en bild som visar upp avsändaren och vad denne står för finns det möjligheter 
att undvika att ignoreras av mottagaren. Genom att använda content marketing på 
detta sätt, istället för att i marknadsföringen enbart sälja in produkter öppnar man 
upp en möjlighet att faktiskt få mottagaren, generation Y, att se marknadsföringen 
och ta ställning till om hen faktiskt vill engagera sig i avsändarens produktutbud.   
 
Generation Y ogillar marknadsföring så till den grad att den allra mesta 
marknadsföringen idag ignoreras, men faktum är att det fortfarande går att nå ut till 
generation Y. Dock krävs det att marknadsföringen används smart och utnyttjar nya 
vägar och kanaler för att ha möjlighet att nå ut till generation Y och det kanske allra 
viktigaste; att man inte gör störande marknadsföring utan att man skapar värdefullt 
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innehåll i generation Y:s vardag. Lyckas man med detta kan man inte bara ses av 
generationen utan även mottas positivt, detta är framtiden för marknadsföring. 

6.1  Förslag på framtida forskning 

Denna uppsats har endast skrapat på ytan vad gäller värdeskapande content 
marketing för generation Y. Det finns dock enormt mycket mer att undersöka på 
området och det viktigaste bör anses vara att få ytterligare förståelse för 
generationen och hur de ser på reklam. Det handlar om att förstå vilka nya vägar 
som finns för att nå ut och vilka existerande vägar som inte bör användas. 
Generation Y är trötta på traditionell reklam men är samtidigt flitiga användare av 
till exempel nya medier såsom sociala medier, detta är ett område som bör 
undersökas grundligt ur en marknadsföringsvinkel då detta med all sannolikhet är 
den nya arenan för marknadsföring att nå ut.    
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Bilaga 1, Presentation av kampanjer som behandlas i intervjuerna 
Vid intervjutillfällena togs följande tre kampanjer upp; Volvos Made By Sweden-kampanj, 
Nordnets Transparent Banking-kampanj samt SAS We Are Travelers-kampanj med syftet 
att ge respondenterna möjlighet att ytterligare förklara sina tankar och åsikter runt 
konkreta kampanjer. Närmast följer en kort presentation av respektive kampanj.  
 

3.7.1 Volvo Cars - Made by Sweden 
Reklambyrån Forsman & Bodenfors fick i uppdrag att “äga och dominera 
medialandskapet” under Vinter-OS 2014. Lösningen var kampanjen som lanserades den 
25 Januari, 2014 i och med lanseringen av Zlatan-reklamen vilken nämndes i inledningen 
av uppsatsen. Del två av kampanjen var reklamfilmen med Robyn i spetsen som släpptes 
den 2:a maj, 2014.  
I denna uppsats kommer just dessa två delar av kampanjen Made By Sweden att 
behandlas och analyseras i syfte att förstå skillnaderna i framgångar med de två liknande 
reklamfilmerna och även att analysera hur en reklamfilm om en familjebil kan generera så 
mycket uppmärksamhet och att analysera vilket värde mottagaren får ut av reklamfilmen. 
 

3.7.2 Nordnet – Transparent Banking 
En av de senaste Content-kampanjerna som i skrivande stund endast är någon vecka 
gammal är Nordnets Transparent Banking-kampanj som syftar på bankens transparent i 
verksamheten. Kampanjen, som i huvudsak består av en blogg där företaget helt öppet 
och offentligt bloggar om det interna arbetet med att visa mer transparens utåt, med allt 
ifrån prissättning till villkor produkter och kunder, lanserades med hjälp av en humoristisk 
YouTube-film som i skrivande stund, endast 3 dagar efter lansering är uppe i över 110 
000 visningar, mycket tack vare en artikel på sidan Reddit.com där artikeln också samlat 
på sig över 250 kommentarer, varav de flesta enormt positiva.  
 

3.7.3 SAS - We are travelers 
Hösten 2014 släppte SAS (Scandinavian Airlines System) Content Marketing-kampanjen 
We Are Travelers som visas i Sverige, Danmark och Norge genom ett flertal olika medier 
såsom TV, print, online samt genom SAS egna kanaler. Målet med kampanjen är att bygga 
varumärke, samt framförallt, stärka kundrelationer. Kampanjen är en konservativ 
förändring i flygbolagets kommunikationsstrategi i och med Vice President Marketing & 
Brands på SAS, Stefan Hedelius beslut att lägga ner den älskade och hyllade, 42-åriga 
gamla publikationen Scandorama och samtidigt bryta upp med kommunikationsbyrån 
DG Communications med vilka företaget har haft en lång historia med. Med den nya 
kommunikationsstrategin ska SAS genom att porträttera frekventa resenärer genom olika 
medier och olika delar i kampanjen ska man stärka relationen med de 2,3 miljoner 
passagerare som varje år flyger fler än fem gånger per år.  
 
 

  



 
38 

Bilaga 2, Intervjuguide för Uppsatsen Content marketing – Att nå ut till 
Generation Y 
 
Intervjuare: Anton Albinsson 
Respondent: … 
 
Plats:  
Datum:  
Tid:  
 
Dokumentation: Ljudupptagning, anteckningar. 
 
 
Inledning: 
Presentera mig själv, uppsatsen och generellt vad jag vill ha ut av intervjun samt hur den 
kommer att se ut. Berätta om utförande, berätta om inspelning. 
 
Berätta om Content Marketing och Generation Y 
 
Öppna frågor:  

1. Berätta lite om din relation och inställning till reklam. (Tror du på reklam, gillar du 
reklam, undviker du reklam?) ”Intressant, utveckla, berätta mer!” 

2. Berätta gärna om din favoritreklam/reklamer respektive en reklam du gillar väldigt 
lite. Berätta gärna hur det kommer sig. 

 
 
Generellt: 

1. Hur ser du generellt på reklam? (Uppskattat? Störande?) 
2. Vad tror du om den rådande reklamignoransen som finns? (Varför ogillar folk 

reklam? Störande? Osant? Tråkigt?)  
3. Tror du på reklam? (Beror på – Vilken reklam är pålitlig) 
4. Vilken typ av reklam tycker du är bra? (Humor, direkt säljande etc) 
5. Har du någon gång klickat på en reklam eller av annan anledning sett reklam utan 

att ha blivit påtvingad den av avsändaren? 
6. Om ja, varför?  
7. Ser du något värde i att se på reklam, annat än orsaker som är strikt kopplade till 

konsumtionen av produkten? (UTVECKLA) (Sociala relationer, spridning, etc) 
8. Kan du utveckla hur detta ”värde” ser ut för dig? 
9. Vad tror du är anledningen till att vissa kampanjer sprids?  
10. Hur förändras din syn på en reklamfilm som en kompis spridit?  
11. Kan din syn av företaget förändras via en reklamfilm? 
12. Om ja, till hur stor grad?  
13. Skulle du säga att du ofta skapar starka relationer med företag eller varumärken 

eller är det mer av ”one-stop-shops? – Ser du något mervärde i att ha relationer 
med företag? 

14. Skulle du säga att det finns fler vägar att nå ut till din generation än via Humor, 
Ironi eller strikt ärlighet? 
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15. Vad tror du om framtiden inom reklam? Hur ska företag på bästa sätt nå ut till 
konsumenterna? 

 
Berätta om nästa steg i intervjun, jag kommer visa upp några Content-kampanjer och kommer sedan 
ställa lite frågor angående dessa. 
 
Kampanj 1 – Volvo #madebysweden 
Introducera kampanjen och syftet 
 
(Visa upp Zlatan-filmen) 

1. Hade du sett filmen innan 
2. Om ja, hur fick du reda på den? Sociala Medier, TV, Kompisar?  
3. Om ja, har du sett filmen mer än en gång, och i såfall; Varför? 
4. Beskriv dina känslor av filmen - Djupgående 
5. Beskriv din relation till Volvo innan Zlatan-reklamen 
6. Hur utvecklades din relation till Volvo efter att du sett reklamen? Blev den 

starkare? Svagare?  
7.  Vad tror du har gjort att filmen blivit en sån succé?  
8. Vad ser du för värde i att ha sett reklamen?  
9. Varför såg du den? (Intresserad av Volvo? Zlatan? Succefaktorn?) 
10. Skulle du/Har du spridit vidare reklamen eller tipsat någon kompis om den?  
11. Om ja, Varför? 
12. Har du i något sammanhang pratat om filmen med kompisar/andra om den? 
13. Om ja, Varför?  
14. Ser du Zlatan-reklamen som reklam eller underhållande medie?  

 
 
(Visa upp Robyn-filmen) 
Introducera kampanjen och syftet 

1. Hade du sett filmen innan 
2. Om ja, hur fick du reda på den? Sociala Medier, TV, Kompisar?  
3. Om ja, har du sett filmen mer än en gång, och i såfall; Varför? 
4. Beskriv dina känslor av filmen - Djupgående 
5. Beskriv din relation till Volvo innan Robyn-reklamen 
6. Hur utvecklades din relation till Volvo efter att du sett reklamen? Blev den 

starkare? Svagare?  
7. Vad tror du har gjort att filmen inte blivit en jättesuccé?  
8. Vad ser du för värde i att ha sett reklamen? Varför såg du den? (Intresserad av 

Volvo? Robyn? Succefaktorn?) 
9. Skulle du/Har du spridit vidare reklamen eller tipsat någon kompis om den?  
10. Om ja, Varför? 
11. Har du i något sammanhang pratat om filmen med kompisar/andra om den? 
12. Om ja, Varför?  
13. Ser du Robyn-reklamen som reklam eller som underhållande medie?  
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14. Nu när vi pratat om båda filmerna i MadeBySweden-kampanjen, kan du berätta 
lite om vilka skillnader som du känner efter att ha sett båda filmerna. Hur skiljer 
sig värdet för dig som mottagare?  

 
Kampanj 2 – Nordnet Transparent Banking 
Introducera kampanjen och syftet 

1. Hade du sett filmen innan 
2. Om ja, hur fick du reda på den? Sociala Medier, TV, Kompisar?  
3. Om ja, har du sett filmen mer än en gång, och i såfall; Varför? 
4. Beskriv dina känslor av filmen - Djupgående 
5. Beskriv din relation till Nordnet innan reklamen, kände du till dem? 
6. Hur utvecklades din relation till Nordnet efter att du sett reklamen? Blev den 

starkare? Svagare?  
7. Vad tror du har gjort att filmen blivit en sån succé?  
8. Vad ser du för värde i att ha sett reklamen? Varför såg du den?  
9. Skulle du/Har du spridit vidare reklamen eller tipsat någon kompis om den?  
10. Om ja, Varför? 
11. Har du i något sammanhang pratat om filmen med kompisar/andra om den? 
12. Om ja, Varför?  
13. Ser du Nordnetreklamen som reklam eller som underhållande medie?  

 
Kampanj 3 – SAS We Are Travelers 
Introducera kampanjen och syftet 

1. Hade du sett filmen innan 
2. Om ja, hur fick du reda på den? Sociala Medier, TV, Kompisar?  
3. Om ja, har du sett filmen mer än en gång, och i såfall; Varför? 
4. Beskriv dina känslor av filmen – Djupgående  
5. Skulle du kalla dig själv målgrupp för kampanjen?  
6. Om ja, hur förändras din syn på SAS i och med filmen?  
7. Om nej, anser du dig ha fått ut något värde av att ha sett filmen även om du inte är 

i målgruppen?  
8. Om ja, beskriv detta värde. 
9. Om ja, varför tror du att en kampanj som har mottagare som inte är i målgruppen 

skapar värde ändå? 
 
 
Avslut: Tacka, fråga om respondenten har några fler frågor. Be att få återkomma med fler frågor om 
något är oklart. 
 
 
 

 
 

 


