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Abstract
Segmentation has long been used by companies as the main strategy to succeed in the
marketplace. This method is mainly about dividing the marketplace into smaller segments,
where individuals are divided according to predefined variables. These variables are based on
the solid social positions of individuals, of a modern society and have been questioned by
researchers who believe that this method should be reviewed. The reason is that the modern
society is considered to have been replaced by the postmodern society, which is dynamic and
fragmented, in which these variables are considered irrelevant.
It is from this perspective that the term "Consumer tribes" was chosen to be studied in more
detail in this paper. As a starting point, Bernard Cova's theory of the social link, has been
used. The purpose of the study was to find out to what extent the idea of consumer tribes are
present in practice. In order to investigate this, segmentation was chosen as a point of view in
the study. To carry out the survey, a deductive research effort was adopted with a qualitative
method. The data has been generated from ten qualitative semi structured interviews that
have been held with people who work in the subject area.
The study's results show that the majority of companies are familiar with the concept of
consumer tribes. Although most companies do not use the concept in those terms, the result
shows that the idea is used by the companies in other terms. However, the traditional
segmentation variables are most common among the companies in the survey, although some
of the postmodern reasoning can be found in the result. Furthermore, it is noted that the most
common way for companies to try to position themselves in the chosen customer segments is
through different types of opinion shapers.
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Sammanfattning
Segmentering har länge använts av företag som den främsta strategin för att lyckas på
marknaden. Denna metod som handlar om att dela upp marknaden i mindre segment, där
individer delas upp efter fördefinierade variabler, har börjat ifrågasättas av en del forskare
som menar att dessa metoder bör revideras. Segmenteringsvariablerna som bygger på
individers fasta sociala positioner i det moderna samhället anses ha ersatts av dynamiska och
fragmenterade positioner i det postmoderna samhället.
Det är ur detta perspektiv som begreppet “konsumtionsstammar” har valts att undersökas
närmare i denna uppsats. Som utgångspunkt har Bernard Covas teori om den sociala länkens
förvandling använts. Syftet har varit att ta reda på i vilken utsträckning konsumtionsstammar
förekommer i praktiken. För att kunna undersöka detta har segmentering valts som synvinkel
i studien. I undersökningen har en deduktiv forskningsansats antagits med en kvalitativ
metod. Empirin har genererats från tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer som har hållits
med personer verksamma inom ämnesområdet.
Studiens resultat visar att majoriteten av företagen är bekanta med begreppet
konsumtionsstammar. Trots att de flesta företag inte använder begreppet i de termerna visar
resultatet att innebörden av konceptet används av företagen. De traditionella
segmenteringsvariablerna är trots allt vanligast bland de undersökta företagen även om en del
av de postmoderna resonemangen kan urskiljas från resultatet. Vidare konstateras att det
absolut vanligaste sättet att försöka positionera sig i de valda kund segmenten är via
opinionsbildare av olika slag.

Nyckelord: Postmodernism, Segmentering, Konsumtionsstammar, Opinionsbildare
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Förord
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till alla våra superkompetenta respondenter för att
de har tagit sig tid och bidragit med värdefull kunskap och insikter. Denna uppsats hade inte
varit möjlig att genomföra utan er medverkan.
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Carl-Axel Engdahl som har varit positiv
under hela uppsatsprocessen och guidat oss och gett oss råd när vi har stött på hinder.
Avslutningsvis vill vi visa vår uppskattning till vår seminariegrupp men framförallt våra
opponenter för deras konstruktiva kritik, vilket har hjälpt oss förbättra kvaliteten på
uppsatsen.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till det valda ämnet för studien att diskuteras.
Bakgrunden kommer ge en förklaring till ämnet, som i sin tur kommer mynna ut i syftet med
studien samt problemformuleringen. Avslutningsvis kommer studiens avgränsningar att
presenteras, samt studiens disposition.

1.1 Problembakgrund
Segmentering har använts som marknadsföringsstrategi sedan Wendell R. Smith
introducerade begreppet 1956. Denna strategi har sedan dess ansetts vara en
konkurrenskraftig fördel som är hållbar över tid (Aaker & McLoughlin 2007, s. 42).
Globaliseringen har däremot bidragit till att spelreglerna för konkurrens har ändrats och
företag har blivit tvungna att tänka om angående företagets marknadsstrategier. Detta för att
bland annat upprätthålla trovärdighet vad gäller produktdifferentiering, i ett samhälle där
imitering och homogenisering av varor och tjänster blir allt vanligare. Dessutom har
marknaden blivit mer komplex och de traditionella marknadssegmenten mer fragmenterade
(Hatch & Schultz 2003, s. 1041). Då nya trender och marknadsförhållanden uppstår blir
behovet av att tänka om och formulera nya idéer av största vikt (Firat & Shultz 1997, s. 184).
För att uppnå detta måste företagets strategier granskas kritiskt, något som Wind (1978, s.
318) konstaterat redan på 1970-talet. Kan klassisk segmentering antas vara en lika effektiv
metod idag som på 1950-talet när den först introducerades eller har samhället och marknaden
förändrats så pass att dessa metoder kan antas vara förlegade och irrelevanta numera?
(Zwegers & Seredenko u.å.).
För att undersöka detta kommer idén om “konsumtionsstammar” att användas i denna studie.
Detta är även kärnan i studien och till hjälp kommer Bernard Covas (1997) teori om den
sociala länkens förvandling att användas som utgångspunkt. Cova själv är inspirerad och
influerad av Michel Maffesoli (Bengtsson & Östberg 2011, s. 80) som menar att det som
utmärker postmoderna stammar är estetiken. Estetiken ligger i att människor känner känslor
tillsammans och har en delad passion. Detta är grunden till en gemenskap och basen för vad
han kallar för postmoderna stammar (Maffesoli 2007, s. 27).
“The link is more important than the thing” - Bernard Cova 1997, s. 307
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Ovanstående uttalande från Cova (1997) ramar in ämnet för denna uppsats. Det är den sociala
interaktionen och de starka banden mellan medlemmarna i en gemenskap som är viktigare än
konsumtionen i sig för den postmoderna individen. Maffesoli (1996) menar att dessa
mikrostammar har ersatt massorna i det autonoma, individualistiska, moderna samhället.
Mikrostammarna har skapats genom interaktion mellan individer i massan. Dessa relationer
har lett till kristalliseringar av massan, vilka format olika grupperingar (Maffesoli 1996, s.
73). Vad som skiljer dessa mot traditionella stammar i antropologisk mening är att gränserna
inte är lika fasta och tydliga som i de traditionella stammarna. Dessutom är de tillfälliga och
utspridda samtidigt som medlemmarna tillhör flera stammar på en och samma gång (Cova,
Kozinets & Shankar 2007, s. 5).
Mikrogrupperingarna, även kallade “neo-tribes”, hålls istället ihop av gemensamma känslor,
livsstilar, nya moraliska värderingar, känslor av orättvisa och genom konsumtion (Cova 1997,
s. 301). Ett tydligt exempel på detta kan hittas i Goulding, Shankar & Elliots (2002) studie
om ravekulturen. Individerna i ravekulturen kommer enligt forskarna från skilda delar av
världen, med olika sociala positioner i livet (Goulding, Shankar & Elliot 2002, s. 263). De
flesta som är med i en ravekultur är med i denna gemenskap på helger samtidigt som de lever
“normala” liv på vardagar där de tillhör andra gemenskaper som exempelvis, ett arbete eller
en familj (Cova & Cova 2002, s. 599). I dessa grupper är gemenskapskänslan den viktigaste
faktorn, där symboliska och rituella traditioner avgör engagemanget i gruppen (Cova 1997, s.
301). Det centrala i dessa gemenskaper är med andra ord att de sociala länkarna är viktigare
än produkten i sig. Den postmoderna människan konsumerar främst för de sociala
aspekternas skull och inte lika mycket för de funktionella aspekterna som konsumtionen ger
(Bengtsson & Östberg 2011, s. 87).

1.2 Problemdiskussion
Traditionellt har konsumentforskning fokuserat på att undersöka köpbeslutsprocessen med
hjälp av psykologiska förklaringsmodeller i kontrollerade miljöer (Arnould & Thompson
2005, s. 869). Syftet med studierna har varit att förstå hur köpbeslutsprocessen fungerar för
att hjälpa företag sälja mer (Bengtsson & Östberg 2011, s. 18). Denna forskning inspireras av
nationalekonomin där konsumenter anses vara rationella och där behoven främst styrs av de
basala fysiologiska faktorerna, det vill säga “homo economicus”. Något som Maslow (1943,
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s. 373) redogjorde för så tidigt som 1943, i den hierarkiska behovspyramiden. Östberg och
Graffman (2018, s. 19) anser dock att Maslows teori bara är ett verktyg för att på ett enkelt
sätt kunna förklara den komplexa värld människor lever i idag, med alla konsumtionsval som
finns tillgängliga för individen.

Under 1980-talet började en del forskare ifrågasätta denna typ av studier och ansåg att det
borde läggas mer vikt på konsumtionens meningsskapande aspekter, såsom de sociokulturella, erfarenhetsbaserade, symboliska och ideologiska aspekterna (Holbrook &
Hirschman 1982; Arnould & Thompson 2005). Detta var början på en samling teorier som så
småningom kom att kallas för Consumer Culture Theory (CCT) av forskarna Arnould och
Thompson (2005, s. 868). Teorierna behandlar kulturella komplexiteter, så som relationen
mellan konsumenters handling, marknaden och kulturella meningar. Konsumtionen började
således ses som en process där individen konstruerar mening och styrs av andra faktorer som
känslor, narcissism och fåfänga, snarare än att bara tillfredsställa de basala behoven. Därmed
började även den rationella konsumenten ifrågasättas (Bengtsson & Östberg 2011, s. 22).
Forskare inom CCT anser att nya meningar skapas under konsumtionsprocessen. Genom att
forma nya meningar, får massproducerade varor och tjänster en personlig mening för
konsumenter varpå individer vidareutvecklar sina identiteter och livsstilar (Arnould &
Thompson 2005, s. 871). Forskare som studerar de postmoderna stammarna menar dessutom
att konsumtionen idag till stor del påverkas av de meningsfulla sociala relationerna som
individer ingår i (Cova 1997; Ligas & Cotte 1999; Shankar, Elliot & Fitchett 2009).

Medan konsumentforskningen har utvecklats och gått framåt de senaste 30 åren, har
utvecklingen inom marknadsföringen stått still och bygger huvudsakligen på
mikroekonomiska teorier, experimentell design och kvantitativa metoder (Arnould &
Thomson 2005, s. 869). I den traditionella konsumentforskningen som oftast används i
praktiken tar man således inte hänsyn till de kulturella och historiska aspekterna. Målet är
snarare att hitta generella lagar som går att applicera på mänskliga handlingar (Bengtsson &
Östberg 2011, s. 20).

Tas dessa aspekter i beaktande menar Cova (1997) att traditionell segmentering av
konsumenter bör ses över då dessa metoder utgår från de fasta geografiska och sociala
förhållanden som individer levde i under det moderna samhället. Dessa kategoriseringar av
konsumenter är inte hållbara längre då konsumenter har blivit mer oförutsägbara och
3

fragmenterade (Cova 1997; Firat & Shultz 1997). Det är oundvikligt för de flesta företag att
inte segmentera sina marknader då de på något sätt måste bearbeta dessa för att hitta tänkbara
kunder (Söderlund 1998, s. 12). Svårigheten ligger i att definiera och identifiera alla de olika
segmenten eftersom det finns mängder av sätt att dela upp marknaden på. Det mest effektiva
och lönsamma sättet är sällan lätt att hitta (Aaker & McLoughlin 2007, s. 42).

Postmodernismen menar att en omprövning av den klassiska marknadsföringsmixen
bestående av segmentering och positionering som koncept ska beaktas då den under lång tid
utgjort grundpelaren inom marknadsföring (Firat & Shultz 1997, s. 184). Ur ett
postmodernistiskt perspektiv bör man till att börja med se segmentering baserat på variabler
som bygger på det moderna samhället på ett nyanserat sätt (Cova 1997, s. 303). Istället för att
klassificera individuella konsumenter menar Cova (1997, s. 304) och Holt (1998, s. 334) att
fokus borde ligga på att klassificera själva konsumtionen. Bland annat bör det läggas vikt på
konsumtionens fysiska omgivning, ritualer och trender (Wallendorf & Arnould 1991, s. 14).
Levy betonade redan 1959 vikten av att ta hänsyn till konsumentsymbolismen för en
framgångsrik marknadsföringsstrategi. Arnould och Thompson (2005, s. 871) lyfter värdet av
att förstå olika livsstilar medan Rogers (2003, s. 337) menar att det är viktigt att förstå de
sociala nätverkens strukturer för att förstå vilken effekt detta kan ha för företaget. Vidare
menar Cova (1997, s. 303) att segmentering även kan göras i andra termer, såsom stammar.

Men hur hittar man då dessa stammar och vilka värden finns det med att arbeta med dem? Ett
sätt att försöka närma sig konsumtionsstammar och kunna arbeta med dem är genom att
samarbeta med olika sorters opinionsledare menar Nancarrow, Nancarrow & Page (2001, s.
312). Marknadsförare är oundvikligen involverade i processen för spridning av nya varor och
tjänster, följaktligen har opinionsledare en avgörande roll i dessa sammanhang (Nancarrow,
Nancarrow & Page 2001; Rogers 2003).

De nämnda aspekterna av konsumtionen samt de nya perspektiven på segmentering har
således väckt intresset att vilja fördjupa förståelsen för hur företag segmenterar marknaden
och hur de arbetar med de olika segmenten som de väljer att rikta sig mot. Känner företagen
överhuvudtaget till begreppet konsumtionsstammar och är de kulturella aspekterna något som
företagen tar hänsyn till i sina strategier?
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1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur utbrett konceptet ”konsumtionsstammar” är i
praktiken. Detta kommer att göras genom att ta reda på ifall företag använder de moderna
eller de postmoderna strategierna vid segmentering. Uppsatsen ska besvara följande
frågeställningar:


Hur vanligt förekommande är begreppet konsumtionsstammar i praktiken inom
marknadsföring?



Vilka strategier använder företagen för att segmentera marknaden och nå ut till de
valda segmenten?



Vad finns det för värden med att arbeta med konceptet konsumtionsstammar och
hur kan företag kommunicera med dessa grupper?

1.4 Disposition
Inledningsvis kommer en beskrivning av de teorier som utgör underlag för analys av
intervjuresultaten. De första teorierna har anknytning till konsumtionsstammar. Därefter
presenteras de teorier som utgör vinklingen i uppsatsen, nämligen segmenteringsteorier ur ett
traditionellt samt ett postmodernt perspektiv. Vidare finns en del teorier som förklarar värdet
av att arbeta med konsumtionsstammar, samt hur företag kan nå ut till dessa grupper.
Resultatet presenteras sedan utifrån dessa teorier i samband med en analys. Därefter
presenteras de slutsatser som kunnat dras utifrån resultaten och uppsatsen avslutas med en
diskussion där det även ges förslag på framtida forskning.
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2. Teoretiska perspektiv
De teoretiska perspektiven som används i analysen av intervjuresultaten kommer att
redogöras för i detta kapitel. Till grund för detta ligger teorier om konsumtionsstammar med
den sociala länkens förvandling som bas. Därefter presenteras segmenteringsteorin ur ett
traditionellt samt ett postmodernt perspektiv. Slutligen har en del teorier med anknytning till
värdet av att arbeta med konceptet valts ut för att kunna besvara frågeställningarna.

2.1 Den sociala länkens förvandling
Under 1700-talet och framförallt under upplysningstiden var den grundläggande tanken om
människor att de var rationella och att de därför skulle vara autonoma och inte påverkas av
olika strukturer i samhället så som familj, kyrka och religion (Bengtsson & Östberg 2011, s.
83). Fram till dess hade de traditionella gemenskaperna varit viktiga för människor. Men
detta kom att förändras i och med upplysningsprojektet, vars främsta syfte var att övervinna
traditionens normer (Giddens 1991, s. 21). De sociala länkarna i de traditionella
gemenskaperna, vilka ansågs förhindra människors sanna potential som fria individer, kom
istället att ersättas av moderna sammanslutningar (Cova 1997, s. 298). Dessa ansågs vara mer
förnuftiga då de byggde på ömsesidig vinning och frivillighet (Bengtsson & Östberg 2011, s.
84). Sociala relationer i dessa gemenskaper ansågs vara något som kom i andra hand och
skulle endast inledas om de var till fördel för individen (Cova 1997, s. 299). De moderna
sammanslutningarna kan sägas vara direkta motsatsen till de traditionella och karaktäriseras
av opersonliga band som endast inleds via kontrakt (Nisbet 1993, s. 48). Moderniseringen
bidrog till att individen aldrig tidigare hade varit lika fri i sina privata och offentliga val,
samtidigt så ensam och avskuren från gemenskapen (Cova 1997, s. 299).

Detta moderniseringsprojekt som det kommit att kallas för, har dominerat västvärlden och
bidragit till olika sätt att se vårt nutida samhälle på. Dels det som kommit att kallas för det
senmoderna samhället och dels det postmoderna samhället (Bengtsson & Östberg 2011;
Giddens 1990). Det finns de som anser att det samhälle vi lever i idag inte skiljer sig så
mycket från det tidigare moderna samhället och kallar detta för det senmoderna samhället
(Bengtsson & Östberg 2011, s. 85). Förespråkarna för det senmoderna samhället menar att
samhället endast skiljer sig från det moderna med avseende på de snabba förändringarna i
teknologin som bland annat bidragit till globaliseringen samt de moderna institutionerna i
dagens samhälle (Giddens 1990, s. 20). Det senmoderna samhället karaktäriseras av
6

autonoma individer som är befriade från sociala länkar. Dessa individualister är med andra
ord fria att förverkliga sig själva utan hjälp från andra (Cova 1997, s. 307).

Många forskare ställer sig dock tveksamt till beskrivningen av den senmoderna
individualismen och menar att människor åter har börjat söka efter den sociala länken
(Maffesoli 2007, s. 28). Dessa nya postmoderna stammar har både en del gemensamt och en
del skillnader mot de traditionella gemenskaperna. De har samma lokala fäste, en inställning
som kan liknas med en religiös tro och en känsla av gruppnarcissism som de traditionella
gemenskaperna (Cova & Cova 2002, s. 597). Skillnaden är att de postmoderna stammarna är
kommersiellt inriktade, mycket mindre till storleken och mer fragmenterade (Bengtsson &
Östberg 2011, s. 87). Fragmenteringen är en konsekvens av individualismen, något som har
påverkat både samhälle och konsumtion och som i sin tur möjliggjorts ytterligare av industrin
och handeln. Bland annat kan människor numera handla hemifrån och på så vis undvika den
sociala kontakt som kan uppstå i en butik (Cova 1997; Cova & Cova 2002).

Figur 1: Den sociala länkens förvandling.
Ur Cova, Bernard, 1997, s.302. Figuren visar de olika erornas förvandling, vilka samexisterar idag.

Figur 1 som är en illustration av den sociala länkens förvandling kan ge sken av att de olika
erorna i den sociala länkens förvandling har skett under olika tidsepoker. Cova (1997) menar
att det är viktigt att påpeka att även om det verkar som att de olika erorna har ägt rum under
olika tidsepoker så samexisterar de idag. Detta anser Cova (1997, s.302) kan förklara alla
konsumtionsmönstren som finns i dagens samhälle.
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2.2 Konsumtionsstammar
Bengtsson och Östberg (2011) påpekar att olika forskare benämner dessa nya postmoderna
stammar på olika sätt, “märkesgemenskaper”, “konsumtionssubkulturer”,
“konsumtionsstammar”, “neo-tribes” och “postmoderna stammar” (Schouten & McAlexander
1995; Maffesoli 1996; Muñiz & O’Guinn 2001; Cova et al. 2007). Det finns många likheter
mellan begreppen, men det finns även några få skillnader. Detta är dock inget som kommer
att redogöras för i denna uppsats. Då begreppet “konsumtionsstammar” har valts i denna
uppsats kommer det fortsättningsvis läggas fokus på att beskriva just detta begrepp.
Anledningen till att forskare inte väljer att benämna dessa endast som “communities” eller
“gemenskaper” är bland annat för att det engelska begreppet är starkt förknippat till de
modernistiska kategoriseringarna, som bygger på geografiska och demografiska faktorer
(Cova & Cova 2002, s. 598). Trots de olika benämningarna karaktäriseras dessa stammar av
samma grundvärderingar. De har ett gemensamt medvetande inom stammen, de delar samma
ritualer och traditioner och har en känsla av moraliskt ansvar gentemot andra
gemenskapsmedlemmar (Muñiz & O’Guinn 2001; Arnould & Thompson 2005). Det
gemensamma medvetandet gör att stammarna skiljer sig mot andra. De delade ritualerna
påminner stammarna om att de tillhör något större, en helhet och traditionerna definierar
stammarna (Maffesoli 1996, ss. 17-21).
Cova, Kozinets & Shankar (2007) medger att begreppet “konsumtionsstammar” är
problematiskt då dessa individer gör så mycket mer än att bara “använda”, “förgöra” eller
“tömma” ekonomiska varor, så som begreppet konsumtion antyder. Dessa individer
konsumerar inte saker utan att ändra på dem och sätta sin egen prägel på dem. För att de ska
använda varorna måste varorna först bli en del av individerna och individerna en del av
varorna (Cova et al. 2007, s. 3-4). Konsumtionsstammar utformar sina egna
differentieringsstrategier genom att göra om, skapa egna meningar av och motstå
förpaketerade varor (Cova et al. 2007, s. 4). Konsumtionen av kulturella resurser som finns
ute på marknaden underlättar bara de meningsfulla sociala relationerna i dessa stammar
(Cova et al. 2007, s. 5).

Medlemmarna i konsumtionsstammarna har dessutom skiftande roller i de olika flyktiga
stammarna (Maffesoli 1996, s. 76). I och med att de intar varierande roller i stammarna som
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de växlar mellan, kan det liknas vid att medlemmarna bär en “mask” för varje roll (Maffesoli
1996, s. 91). De olika “maskerna” representerar olika identiteter, vilket gör att de
sociologiska analysverktygen inte kan klassificera dem. Dessa identiteter blir “osynliga” för
de klassiska kategoriseringarna (Cova & Cova 2002, s. 599). Den sociala statusen eller de
statiska positionerna i de sociala klasserna har således ersatts av flexibla positioner inom
olika stammar. Det viktigaste för medlemmarna är en känsla av delad passion för något
gemensamt, samt känslor av tillhörighet i en enhet, något som definierar dem och som skiljer
de mot andra (Maffesoli 2007, s. 30). Antingen kan individer i stammar vilja skilja sig mot
massan genom att exkludera de som saknar kunskap om dem (Nancarrow & Nancarrow
2007, s. 130) eller genom att helt enkelt inte vilja återge den sociala identitet som de blivit
tilldelade av sina föräldrar (Shankar et al. 2009, s.83). Konsumtionsstammar kan därmed
sägas vara allt ifrån idrottsklubbar, vänner på kontoret, lokala politiska partier,
fallskärmsflygare, “fan-clubs” och tillfälliga konsumtionsgrupper av olika slag (Maffesoli
1996; Arnould & Thompson 2005).

2.3 Segmenteringsteori
Segmentation, Targeting, Positioning (STP) är metoden som delar upp den stora marknaden i
mindre delar. Företag använder denna strategi av flera anledningar. Först och främst för att
välja ut den kundgrupp eller segment som de ska satsa på och sedan för att komma på nya
produkter och möjligheter som förbättrar deras position och kommunikation utåt (Baines, Fill
& Rosengren 2017, s. 214).

Marknadssegmentering kan ses som en uppdelning av en heterogen marknad med variation i
efterfrågan som består av ett antal mindre homogena marknader (Smith 1959, s. 6). De
variabler som används för att segmentera marknaden kan delas upp i två kategorier. Dels de
som baseras på individers egenskaper, till exempel demografiska, socioekonomiska och
livsstilsfaktorer och dels de situationsspecifika egenskaperna, såsom köpmönster och
preferenser (Wind 1978, s. 319). Segmentering var enligt Smith (1959, s. 5) från början ett
alternativ till produktdifferentiering och är en strategi som främjar efterfrågan och ser till
konsument- och användarbehoven. Historisk sett har geografiska och demografiska variabler
varit de som använts av marknadsförare (Haley 1968, s. 30). Under årens gång har dessa dock
utvecklats och forskare som Kotler och Keller (2009, s. 253) redogör för fyra kategorier inom
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segmentering som anses vara de mest vanliga och nyttjade inom marknadsföring. Dessa är
geografisk, demografisk, psykografisk och beteendebaserad segmentering.

Geografisk segmentering delar upp marknaden i sektioner som städer, länder, regioner med
mera (Kotler & Keller 2009, s. 253). Demografisk segmentering är en uppdelning av
variabler som inkomst, yrke, ålder, kön, nationalitet och utbildning. Dessa variabler är de
mest använda bland marknadsförare, vilket kan bero på tron att behov och preferenser hör
ihop med dessa variabler (Kotler & Keller 2009, s. 255). Vissa av variablerna, som till
exempel ålder bör angripas med försiktighet eftersom de inte har ett så högt förklaringsvärde
anser Kotler och Keller (2009, s. 256). Under åren har ytterligare en kategori av segmentering
utvecklats, geodemografisk segmentering, som är en kombination av geografiska och
demografiska variabler (Cahill 2006, s. 7). Denna kategori bygger på antagandet att individer
har fler likheter än olikheter med de som bor i grannskapet (Cahill 2006, s. 19). Det anses
med andra ord finnas ett samband mellan människors hushåll, bostadsort och deras
köpbeteende (Baines et al 2017, s. 221). Dessa variabler är enkla att mäta men de kan
dessvärre inte förklara framtida konsumtionsmönster och anses därför bristfälliga (Haley
1968, s. 30). Detta eftersom konsumenter kan ha samma demografiska profil men skilja sig åt
i andra avseenden (Kotler & Keller 2009, s. 261).

Beteendebaserad segmentering som behandlar attityder, köpmönster, användning och
reaktioner mot en produkt, lämpar sig bättre vid segmentering då de kan förklara framtida
beteenden hos konsumenter (Kotler & Keller 2009, s. 263). Att få fram den sortens data är
dock kostsamt även om den är mer användbar. Men det kan vara värt att få fram den sortens
data eftersom det kan användas taktiskt av företag i marknadsföringssyfte, i samband med
digital marknadsföring eller direktreklam (Baines et al 2017, s. 220).

Psykografisk segmentering som är en kombination av psykologiska och demografiska
variabler, bygger från början på klassiska studier om köpares personlighetsdrag (Valentine &
Powers 2013, s. 598). Variablerna inom denna kategori är starkt förknippat med livsstilar,
värderingar, personlighet och social tillhörighet (Cahill 2006, s. 70). Valentine & Powers
(2013) menar att även variabler som attityder, åsikter och intressen är viktiga variabler inom
kategorin. Livsstilsprofiler baserade på personlighet, kan ge insikter om konsumenters
beteende och bidrar till att minska begränsningar som associeras med demografisk
segmentering (Valentine & Powers 2013, s. 598). Livsstilar är därför välanvänd inom
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segmenteringsstrategier eftersom variablerna är observerbara och påtagliga (Cahill 2006, s.
15). Det här är en kategori som Cahill (2006, s. 70) anser att olika stammar kan placeras i.
Firat och Shultz (1997, s. 196) anser dock att denna kategori inte är användbar när det
kommer till stammar eftersom de postmoderna konsumenterna är fragmenterade och således
inte representerar en enhetlig, centrerad självbild av sig själva. De flyktiga positionerna i de
olika stammarna som medlemmarna intar under en och samma dag gör det relativt svårt att
placera dem i homogena marknadssegment (Firat & Shultz 1997; Cova & Cova 2002). Att
kategorisera stammar i olika livsstilar anser Cova (1997, s. 303) däremot är en bit på väg mot
rätt riktning, men att det inte är tillräckligt. Detta eftersom Cova (1997) anser att det
fortfarande läggs mycket vikt på själva konsumenten istället för på konsumtionen. Men också
därför att den postmoderna individen är i ständig social rörelse och kan inta olika livsstilar
under en och samma dag, vilket gör dem oförutsägbara i relation till deras tidigare
beteendemönster (Cova 1997, s. 304).

2.4 Segmentering enligt postmodernismen
Det finns en spänning mellan de grundstenar som postmodern och modern marknadsföring
bygger på, från tidigt 90-tal och framåt. Praktiskt sett anses marknadsföring vara postmodern
i framkanten av de stora ekonomierna som finns i Nordamerika, Västeuropa och i östra Asien
medan den anses vara modern i sin teoretiska konstruktion (Firat, Dholakia & Venkatesh
1995, s. 43). Postmodernismens fundament kommer från dessa regioner och har spridit sig
genom hela världen tack vare sitt kulturella, ekonomiska och politiska inflytande (Firat &
Venkatesh 1993, s. 228).

Cova och Cova (2002) diskuterar två olika diskurser inom marknadsföring. Dels den
Nordiska skolan, där konsumtion och segmentering fortfarande bygger på individualism och
modernism och dels den Latinska skolan, där konsumtionen ses som en social aktivitet som
bygger på tribalism och postmodernism (Cova & Cova 2002, s. 596). Att ingå i en stam är
viktigare än att förhålla sig till en “vanlig” social klass i det postmoderna samhället. Det blir
svårt att hitta dessa människor med hjälp av de traditionella analysverktygen då de ena dagen
kan inta en position i en stam och nästa dag en annan (Cova 1997; Holt 1997). Det blir med
andra ord svårt att urskilja vem som är en stam-medlem eftersom det kan vara precis vem
som helst (Cova & Cova 2002, s. 599).
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Svårigheten i att bedriva marknadsföring mot stammar ligger i frågan om vilken grupp
företag ska rikta in sig mot. Denna typ av marknadsföring lägger mindre betoning på själva
produkten eller tjänsten som det traditionellt sett har gjorts (Holt 1997, s. 333). Traditionellt
har segmentering gått ut på att hitta vad folk vill ha och ge det till dem. Detta är grunden för
segmenteringsstrategin (Freytag & Clarke 2001, s. 473). Antingen introduceras en produkt till
ett specifikt segment eller så presenteras ett utbud av produkter med olika egenskaper för att
attrahera flera olika typer av konsumenter (Cahill 2006, s. 4). I båda dessa fall är det alltså
produkten som är i fokus, där tonvikten ligger på skillnader mellan olika grupper. Cahill
(2006, s. 5) menar att det som är viktigare att titta på är likheter mellan olika medlemmar i en
grupp, i de olika segmenten. Detta är något som Holt (1997, s. 333) också belyser och kallar
för regelbundenheter i konsumtionen.

Marknadsföringen ska istället lägga vikt på att få människor att komma närmare varandra
genom produkten eller tjänsten och på så sätt skapa ett större värde för kunden (Cova & Cova
2002, s. 603). Det är även dessa produkter/tjänster som enligt postmodernismen kommer att
öka i konsumtion medan produkter som istället ökar individualismen kommer att minska i
konsumtion (Cova 1997, s. 307). Den största utmaningen som företag står inför vad gäller
marknadsföring mot stammar är att försöka producera objekt med estetisk potential av
“länkande” värde, ett så kallat sammankopplingsvärde för medlemmarna i gemenskaper
(Cova 1997, s. 311). Dessa variabler kan tänkas vara abstrakta och svåra att basera
segmenteringsstrategier på men om variablerna sätts i en subkulturell kontext kan de urskiljas
(Cova & Cova 2002, s. 600). Exempel på användbara variabler vad gäller segmentering av
konsumtionsstammar är livsstilar, intressen, värderingar, förväntningar och symboler (Cahill
2006, s. 70). Verksamheter som lämpar sig bäst för dessa variabler är de vars produkter är
komplexa eller dyra, symboliskt laddade eller en viktig del av någons livsstil. Exempel på
sådana produkter och tjänster är bilar, hemelektronik och semesterresor (Cahill 2006, s. 71).

Figur 2 är en illustration av de traditionella segmenteringsstrategierna kontra de postmoderna
segmenteringsstrategierna. Figuren visar skillnaderna på de olika metoderna och vilka
variabler som är viktiga för de olika strategierna.
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Figur 2: Segmenteringsstrategier.
Egenkonstruerad figur.

2.5 De sociala nätverkssystemen
Rogers (2003, s. 11) identifierar i sin teori fyra grundelement som är av betydelse vid
spridning av nya idéer. De fyra elementen är innovation, kommunikationskanaler, tid och
sociala system. Det är de sociala systemen i sammanhanget som är av betydelse för denna
uppsats. Han definierar de sociala systemen som en uppsättning sammankopplade enheter
som är engagerade i gemensamma frågor för att uppnå ett gemensamt mål. Medlemmarna
eller enheterna i de sociala systemen menar han kan vara individer, informella grupper eller
organisationer (Rogers 2003, s. 23). Dessa sociala system av individer kan likställas med de
sociala systemen som utgörs av konsumtionsstammar, då Rogers (2003, s. 24) menar att
dessa kan vara allt ifrån små bondesamhällen, läkare på ett sjukhus till en grupp konsumenter
i ett land. Kommunikationen blir mer effektiv i sociala system där individer delar
gemensamma meningar, har ett ömsesidigt subkulturellt språk och gemensamma normer i
gruppen (Rogers 2003, s. 19).

Vidare menar Rogers (2003, s. 4) att spridning av nya idéer snarare är en social process än en
teknisk fråga. Hur fort en innovation accepteras och får spridning går hand i hand med
individens värderingar, tro och tidigare erfarenheter i det sociala systemet som individen
tillhör. Därför är det viktigt att fokusera på konsumentens sociala nätverk, snarare än själva
produkten i fråga för att lyckas få spridning (Rogers 2003, s. 5). Genom att fokusera på de
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sociala systemens struktur kan medlemmars beteenden utläsas, vilket kan ge värdefull
information om konsumtionen (Rogers 2003, s. 25).

Rogers (2003, s. 180) beskriver att konsumenter tidigare ansågs vara passiva mottagare av
nya idéer och innovationer men att det numera är mer självklart att konsumenter modifierar
dessa innovationer och gör dem till egna. Innovationer förändras och utvecklas i takt med att
de sprids från person till person. Bourdieu (1984, s. 5) menar att inget är mer distinkt än
förmågan att kunna tillämpa estetiska drag och göra banala objekt till säregna. Detta kallar
Rogers (2003) för nyuppfinning och det kan liknas vid det Cova et al. (2007, s. 4) menar är
konsumtionsstammars differentieringsstrategier. Det här sättet att göra om en produkt och
göra det till något eget ökar sålunda chanserna till att konsumenter automatiskt fortsätter att
konsumera utan ytterligare kommunikation från företaget (Rogers 2003, s. 185).

Ett effektivt sätt att övertyga individer i köpbeslutsprocessen och minska riskerna är
interpersonell kommunikation med närstående (Rogers 2003, s. 305). Det sociala systemets
struktur som en individ tillhör, dess normer, opinionledarens roll i systemet samt de beslut
som tas i det sociala systemet påverkar spridningen av nya idéer (Rogers 2003, s. 23).
Figur 3 är ett visuellt exempel av effekten av kommunikation och spridning av nya idéer, via
interpersonell kommunikation gentemot masskommunikation.

Figur 3: The Bass Model for Forecasting Rate of Adoption.
Ur Mahajan, Muller & Bass, 1990, s. 4. Figuren visar hur nya idéer får större spridning via interpersonell
kommunikation jämfört med masskommunikation

Dessa strukturer av nätverk är så komplexa att Rogers (2003, s. 330) hävdar att i grund och
botten handlar spridningssprocessen om att potentiella konsumenter imiterar sin närmaste
umgängeskrets vad gäller nya idéer. Det viktigaste är att förstå nätverkens karaktär för att
14

förstå spridningsprocessen (Rogers 2003, s. 331). Då individer i sociala system är länkade till
andra nätverk av sociala system, där ett utbyte av information sker i ett större perspektiv, blir
dessa nätverk särskilt viktiga för spridningen av produkter. Det finns så många möjliga länkar
i ett nätverksystem att Rogers (2003, s. 337) menar att det i ett system av 100 medlemmar
finns 4950 möjliga länkar. Detta enligt beräkningsformeln; N(N-1)/2, där N är antalet
individer i ett system. En illustration av hur dessa system av nätverk kan se ut och hur det går
att koppla till konsumtionsstammar ges i figur 4.

Figur 4: Illustration av de sociala nätverkssystemens omfattning.
Egenkonstruerad figur.

2.6 Opinionsbildare
Rogers (2003, s. 94) menar att det har gjorts olika typer av forskning vad gäller spridning av
nya idéer, där studier om opinionsledare är vanligt förekommande i sammanhanget. Katz och
Lazarsfeld som myntade begreppet ”opinionleaders” redan 1955, menar att det finns vissa
personer i varje segment i samhället som fungerar som mellanhand för kommunikation,
information och påverkan (Katz & Lazarsfeld 1955, s. 127). Personliga kontakter är det som
påverkar människor i deras val mer än något annat. Forskarna menar vidare att de personer
som influerar människor inte är personer som i traditionell mening anses ha inflytande på
människors åsikter. Dessa individer är alltså inte personer med auktoritet, utan kan vara vilka
personer som helst i olika yrkesgrupper och olika sociala och ekonomiska klasser (Katz &
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Lazarsfeld 1955, s. 128). Cova och Cova (2002, s. 609) menar till exempel dessa personer
fungerar som idoler eller ikoner inom sina stammar.

De inflytelserika personerna, opinionsledarna, är personer som är gruppmedlemmar i ett
nätverk av interpersonella relationer, i vilka de intar nyckelroller. Nancarrow och Nancarrow
(2007, s. 137) menar att det inom olika stammar är som en hierarki, där alla medlemmar har
olika roller. Det finns de som är upphovsmän av nya trender och idéer, vars förmåga att
kunna sprida de nya trenderna är begränsade. Detta eftersom de inte har så hög trovärdighet i
de sociala systemen som de är medlemmar i (Rogers 2003, s. 26 ). Sedan finns det de som
följer dessa trender och idéer. Allra viktigast är dock de som står mittemellan dessa, vilka
benämns lite varierande av olika forskare; “early adopters”, “opinion leaders”, “opinion
shapers”, “style leaders”, “messengers of cool” eller “kulturella intermediärer” (Katz &
Lazarsfeld 1955; Bourdieu 1984; Rogers 2003; Nancarrow & Nancarrow 2007).

Ur ett marknadsföringsperspektiv är opinionsledare av stort intresse då marknadsförare av
naturliga skäl är bekymrade över spridningen av nya idéer. De har en central roll i stammarna
och har därför även en förmåga att kunna påverka medlemmarnas åsikter (Nancarrow &
Nancarrow 2007, s.137). Dessutom är de mer tillgängliga för marknadsförare än
upphovsmännen. Opinionsledare karaktäriseras vidare av en unik och inflytelserik position i
de sociala nätverk de tillhör. De gör sig förtjänta av denna titel tack vare den tekniska
kompetens de besitter, samt deras samförstånd med det sociala nätverkets normer (Rogers
2003, s. 27). Denna respekt och förtroende som dessa människor får kan de förlora om de inte
håller sig till gruppens normer. Opinionsledare är alltså individer som påverkar andras åsikter
och har därför en viktig roll i att sprida nya idéer (Rogers 2003, s. 300).

Förutom att opinionsledare generellt exponeras mer för massmedia än sina följare, är de även
mer kosmopolitiska. De har ett större nätverk av kontakter än det egna som de påverkar och
kan därför hämta information från andra sociala grupper (Rogers 2003, s. 317). Andra
faktorer som skiljer opinionsledare åt, enligt Rogers (2003) är att de har större social
interaktion än sina följare. De har högre socioekonomisk status och tar till sig innovationer
fortare än andra. Anledningen till att dessa individer väljer att påverka andra i sina nätverk är
att de känner starkt för ämnet eller innovationen i fråga. Oftast är det dessutom en personlig
erfarenhet som ligger bakom beslutet (Rogers 2003, s. 322).
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2.7 Identitetsskapande och subkulturellt kapital
Ligas och Cotte (1999, s. 610) hävdar att varumärken får sin mening genom ett samspel
mellan tre olika kontexter. Dessa kontexter är, den individuella kontexten, den sociala
kontexten och marknadsföringskontexten. Möjligheten att välja en identitet är således en
ständig förhandling mellan dessa kontexter (Shankar et al. 2009, s. 78). Enligt Ligas och
Cotte (1999) är det främst inom den sociala kontexten som konsumenter försöker signalera
och förklara den tänkta meningen av ett varumärke. Det är i denna kontext som ett
varumärkes mening oftast förhandlas fram genom att flera historier från olika individer
jämförs och utvecklas till en gemensam mening (Bengtsson & Östberg 2011, s. 65). En
vanlig missuppfattning i dagens samhälle är att det inte längre skulle finnas några
grupperingar som påverkar individen utan att individen gör sina val helt själv. Detta leder till
att konsumtionens roll oftast underskattas (Östberg & Graffman 2018, s. 59).

Det första människor förhåller sig till i världen är den egna familjen, ens klass och kultur,
vilka fungerar som modeller för hur individer bör bete sig i världen. De flesta brukar ta dessa
förutbestämda identiteter för givet och reproducerar dem. Det finns emellertid de som
modifierar dessa identiteter och tolkar om dem efter egna intressen, erfarenheter och sociala
omständigheter (Shankar et al 2009 s. 80). Firat och Shultz (1997, s. 198) menar att de
postmoderna individerna konsumerar produkter som representerar och reproducerar den bild
av dem som de vill förmedla av sig själva. Därför anser de att det är viktigt för
marknadsförare att försöka hitta elementen som underlättar för konsumenter att återge den
självbilden än att fokusera på de funktionella aspekterna av produkter. Cova (1997, s. 305)
anser att den postmoderna individens ständiga identitetssökande är en konsekvens av bristen
på gemenskaper i det moderna samhället, vilket gjort att individer istället vänder sig till
objekt för att skapa sig en identitet.

Identitetsprocessen handlar både om att skapa en unik identitet som skiljer sig från andras.
Samtidigt som individen också ska bli del av en gemenskap, bli accepterad av andra och
tillhöra en grupp eller en kultur (Östberg & Graffman 2018, s. 60). Detta kan liknas vid
Bourdieus (1984) beskrivning av smak, där det inom varje kultur finns en specifik smak som
individerna i gruppen förhåller sig till. Detta är något som både förenar de som har samma
förutsättningar, samtidigt som det skiljer dem åt från andra. Det är genom smak som
människor uppfattas och uppfattar andra och det är via smak som människor klassificeras och
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även klassificerar andra. Smak blir en så naturlig del i varje grupp eller kultur att det blir som
habitus, en vana, vilket gör att andra utanför gruppen anses vara annorlunda och exkluderas
(Bourdieu 1984, s. 56).

Enligt Bourdieu utgörs samhället av olika sociala fält, där varje socialt fält har en egen
uppsättning av normer, värderingar och regler. För att ett fält ska fungera måste det finnas
individer utrustade med habitus. Dessutom krävs det kunskap och ett erkännande av specifika
regler för fältet (Bourdieu 2009, s. 72). I enlighet med Bourdieus sociala fält kan
konsumtionsstammar sägas utgöras av sociala fält i samhället. På samma sätt som Bourdieu
(1984, s. 104) menar att varje socialt fält innehåller diverse symboliska kapital (ekonomiskt,
kulturellt, socialt) utgörs konsumtionsstammarnas fält av subkulturellt kapital som individer
inom fälten konkurrerar om (Thornton 1995, se Nancarrow & Nancarrow 2007, s. 132). Med
detta vill individer uppnå en slags social status eller prestige och det är även det som
motiverar dem till att vara först ut med nya trender och idéer (Rogers 2003, s. 230).
Nancarrow och Nancarrow (2007, s. 135) definierar begreppet “cool” delvis som en attityd
men också som en form av kulturellt kapital som vissa personer med autencitet i
konsumtionsstammarna har. Detta innebär en genuin kunskap om varor och konsumtion som
inte har blivit tillgängliga för massan ännu. Brister i kunskap om dessa konsumtionsstammar
kan precis som i den franska borgerliga kulturen som Bourdieu studerade, exkludera massan
från att vara med i det “coola” (Nancarrow & Nancarrow i Cova, s. 132). Bourdieu påpekar
att förmågan att kunna se något som andra inte ser är en funktion av kunskapen, till exempel
konstverk, det är endast de med kunskap som kan se meningen med verket (Bourdieu 1984, s.
2). Kulturellt kapital utgörs med andra ord av viss kunskap och värderingar i en specifik
grupp eller kultur, samt förmågan att kunna kombinera och omarbeta de symboliska
resurserna som delas av gruppmedlemmarna (Arnould & Thompson 2005, s. 874).
Nancarrow & Nancarrow (2007) föreslår att företag kan arbeta med “cool-hunting”. Detta är
något som stora företag, såsom IBM, Coca Cola och Adidas fångade upp redan på 1990-talet.
De använde så kallade “kulturella intermediärer” med högt subkulturellt kapital för att hitta
det som var “inne” i vissa kretsar innan alla andra hade fått nys om dem (Nancarrow,
Nancarrow & Page 2001, s. 315). Dessa personer har lättare för att avkoda kulturella koder,
samtidigt som de har hög tilltro i sina kretsar. Det gäller alltså att hitta dessa “coola” personer
för att få information om vad som är coolt eller “inne” för tillfället (Nancarrow & Nancarrow
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2007, s. 137). Det paradoxala är dock att trots att stammar vill vara annorlunda mot massan
samarbetar de med marknadsförare på detta sätt. Därför bör marknadsförare vara snabba med
att få spridning på nya trender eftersom det som anses vara “inne” lika snabbt kan uppfattas
som “ocoolt” så fort det blivit tillgängligt för massan (Nancarrow & Nancarrow 2007, s.
138).
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3. Metod
I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. Här diskuteras val av
forskningsstrategi, insamlingsmetod, urval, genomförande, databearbetning, trovärdighet
och etiska aspekter. Intervjuguide finns som bilaga.

3.1 Forskningsansats och forskningsstrategi
I och med att studiens främsta mål är en fördjupad förståelse vad gäller företags kännedom av
begreppet “konsumtionsstammar” och om de använder sig av detta koncept i sitt
marknadsföringsarbete, föll valet på en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer som fokus.
Intresset ligger i företagens agerande och beslutsfattande på marknaden där de genom olika
strategier försöker nå ut till sina befintliga eller potentiella kundgrupper.

En kvalitativ studie lämpar sig därför bäst för att skapa en djupare förståelse för hur företag
arbetar och fattar beslut i den miljö som de är verksamma inom, något som Bryman och Bell
(2013, s. 412) menar är en viktig detalj i kvalitativa forskningsstudier. Förutsättningen för att
kunna uppnå denna förståelse är att komma i kontakt med människor inom organisationer
som arbetar med marknadsföring och få en detaljerad beskrivning av företagens arbete. Detta
påstår Dalen (2015, s. 15) är den kvalitativa forskningens största mål, att fördjupa sig i ett
fenomen och specifikt människor i en social kontext.

Utifrån studiens syfte föll sig den deduktiva ansatsen mest lämpad i denna studie. Detta med
tanke på att befintliga teorier ligger till grund för hur studiens forskningsfråga angrips likväl
som studiens intervjuguide utformats. Bryman och Bell (2013, s. 398) menar att kvalitativ
forskning mestadels handlar om teorigenerering utifrån den data som samlas in men att även
teoriprövning förekommer och är användbart. Denna uppsats har följaktligen karaktären av
att pröva existerande teorier vilket ligger i linje med den deduktiva ansatsen. Att denna ansats
styr uppsatsen förhindrar dock inte att ny teori kan genereras under processens gång då denna
oftast är av det iterativa slaget. Det innebär ett samspel mellan teori och datainsamling
(Bryman & Bell 2013, s. 34), vilket överensstämmer med denna uppsatsprocess.

3.2 Urval
Studien grundar sig i ett icke-sannolikhetsurval och närmare bestämt bekvämlighetsurval. Det
innebär att de företag som valde att tacka ja fick bli undersökningsobjekt, vilket Denscombe
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(2016, s. 77) anser är godtagbart. Uppsatsförfattarna har i de flesta fall genom bekanta och
tidigare arbetskollegor lyckats få tag på dessa företag och på så vis fått till de kvalitativa
intervjuer som studien behövde. En stor anledning till det var bristen på tid och svårigheter
med att få in tillräckligt med data annars. Således var andra alternativ inte att föredra. Detta är
något som Bryman och Bell (2013, s. 205) menar är en stor anledning till varför
sannolikhetsurval väljs bort. Det kräver mer tid, förberedelse och resurser, vilket gjorde att
denna urvalsstrategi valdes bort då det inte hade varit möjligt att utföra i denna studie. Ett
problem med den här typen av urval är att generaliserbarheten till övriga populationer inte är
speciellt hög. Det betyder dock inte att den är oanvändbar i studier (Bryman & Bell 2013, s.
205). Något som författarna är medvetna om.

Alla företag involverade i studien säljer produkter och tjänster av olika slag, både genom Ehandel och i fysiska butiker. Företagen är verksamma inom branscher som; dagligvaruhandel,
glasögon, resor, kläder, kosmetika & hygien, utbildning & service, nöje & upplevelse samt
kost & hälsa. Fyra företag är aktiva globalt medan sex endast håller till på den svenska
marknaden. De personer som intervjuades har en anställning på marknadsföringsavdelningen
eller i nära anslutning till denna. Det var nödvändigt med tanke på att de frågor som ställdes
krävde en inblick i företagens aktiva arbete med marknadsföring och deras kunskap av ämnet.
Detta ligger i linje med vad Denscombe (2016, s. 74) anser är relevant för att kunna få
meningsfull data att arbeta med. Samtliga respondenter som deltog kontaktades via telefon
eller mejlutskick innan intervjuerna genomfördes. Nedan, i tabell 1 ges en kort beskrivning
av respondenternas roll i företagen, när intervjuerna utfördes och hur lång tid samtalen tog.

Respondenter

Befattning

Antal anställda

Datum

R1

Marknads- och PRansvarig
Marknadschef

20

180316

5

180326

480
170
40 (+ ett antal i
butik)
55

180329
180406
180410

R6

VD assistent
Mar knadsassistent
Ansvarig på
marknadsavdelningen
Försäljningschef

R7

Grundare

180425

R8

Ansvarig för PR och

5 (ca 100 i
koncernen)
23

R2
R3
R4
R5

21

180422

180426

Intervjuform +
intervjutid
Telefonintervju
22,20 min
Telefonintervju
25,58 min
Mejl
Mejl
Mejl
Personlig intervju
35,05 min
Personlig intervju
33,51 min
Personlig intervju

R9

kommunikation
VD

R10

Marknadschef

6 + 25 guider

180427

Ca 10 000 (ca
180430
500 huvudkontor)

62,41 min
Personlig intervju
30,27 min
Telefonintervju
35,10 min

Tabell 1: Lista över intervjudeltagare i undersökningen.

3.3 Datainsamling
Insamlingen av material gjordes genom kvalitativa intervjuer både per telefon, personliga
intervjuer och internetbaserade intervjuer via mejl. Då syftet var att försöka ta reda på hur
företagen arbetar med sina marknadsföringsstrategier valdes den semistrukturerade formen.
Anledningen till att internetbaserade intervjuer också användes var för att vissa företag inte
hade möjlighet till att ställa upp på personliga intervjuer, men som ändå ville vara med och
bidra till studien. Något som Denscombe (2016, s. 282) hävdar också fungerar och är
användbart i studier. De berörda företagens marknadsföringsarbete ansågs vara relevanta och
därför av intresse för uppsatsen. Ett frågeformulär skickades via mejl till respondenterna likt
den intervjuguide som använts under undersökningen. En viktig faktor i detta sammanhang
som kan komma att påverka är kvantiteten data som kommer in. Respondenten använder
vanligtvis färre ord då svaren skrivs ned, än vad som görs under en personlig intervju
(Denscombe 2016, s. 284). Detta stämmer överens med de svar som kom in via intervjuer
respektive mejl. Materialet från de personliga intervjuerna var mer omfattande än de som
kom in via mejlkontakt, men de ansågs ändå vara av nytta för studien. Bryman och Bell
(2013, s. 482) lyfter fram flexibiliteten i både guiden och genomförandet av intervjun som en
viktig del, där den semistrukturerade metoden särskilt nämns och ofta används. Det är något
som författarna haft i åtanke genom hela processen då företagens arbete kan skilja sig åt, och
för att inte hindra nya idéer att komma fram som kan vara av intresse för uppsatsen.

Eftersom studiens syfte grundar sig i en djupare förståelse av ett koncept lämpar sig
semistrukturerade intervjuer. Frågorna kräver en individ vars erfarenheter, åsikter,
uppfattningar och värdefulla kunskap är av relevans, samt att mer detaljerade svar avses att
uppnå. Något som Denscombe (2016, s. 265) menar är viktigt för att undersöka ett fenomen.
Författarna ville få så uttömmande svar som möjligt och samtidigt under intervjun kunna
ställa följdfrågor vid tillfällen som kändes extra viktiga. Därför antogs den semistrukturerade
metoden som innebär att intervjuaren har möjlighet att utveckla samtalet och låta
respondenten tala mer fritt kring de teman som berörs (Denscombe 2016, s. 266). Dessutom
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kan följdfrågor som inte är inkluderande i guiden, ställas till respondenterna (Bryman & Bell
2013, s. 218). Detta har gjorts under samtliga samtal.

En intervjuguide sattes ihop innan undersökningen började och användes till samtliga företag
med reservation för en del förändringar, allteftersom fler intervjuer genomfördes. Frågorna i
intervjuguiden var välutformade med specifika teman som skulle kunna fånga konceptet
“konsumtionsstammar” som undersökts och lämna ute oväsentligheter. Detta är något som
beskrivs som särskilt viktigt inom semistrukturerade intervjuer (Dalen 2015, s. 35). Med
hänsyn till språkbruket har frågorna utformats så att respondenterna enkelt ska kunnat förstå
frågorna. Inledande frågor har ställts så att respondenten ska känna sig bekväm i situationen.
Denscombe (2016, s. 277) menar att följa dessa steg är viktiga för att kunna genomföra en bra
semistrukturerad intervju och få svar på det som eftersöks.

3.4 Genomförande
Innan arbetet med de kvalitativa intervjuerna inleddes gjordes en genomgång av
intervjuguiden för att säkerställa att frågorna gick att förstå och att inget väsentligt utelämnats
eller missats. Bryman och Bell (2013, s. 484) menar att förberedelse av sådant slag är
grundläggande för kvalitativa intervjuer. Detta genomfördes genom att författarna testade
frågorna på varandra och försäkrade att viktiga teman inkluderats. En del av intervjuerna
genomfördes via telefon då respondenterna hade detta som önskemål. Resterande tog plats på
respondenternas arbetsplatser. Alla intervjuer spelades in via telefon och innan samtalen tog
plats säkerställdes att inspelningen verkligen fungerade. Totalt utfördes sju stycken
kvalitativa intervjuer där längden varierade mellan 22 och 35 minuter, förutom en som tog ca
60 minuter. Respondenten i den långa intervjun var väldigt entusiastisk och intresserad av
uppsatsen och ville därför bidra på bästa möjliga sätt till studien. De övriga tre intervjuerna
skedde via mejlkonversation.

Intervjuerna tog plats i lugna miljöer så att inga störningsmoment skulle påverka författarna
eller respondenterna negativt, samt att kvaliteten på inspelningarna inte skulle försvåra
transkriberingsarbetet. Bryman och Bell (2013, s. 484) lyfter fram vikten i dessa faktorer och
menar att förberedelser av detta slag kan komma att påverka processen negativt om de inte
efterföljs. För att effektivisera processen delades arbetet med att transkribera intervjuerna upp
mellan författarna, vilket är en oerhört tidskrävande process (Denscombe 2016, s. 385). Alla
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intervjuer transkriberades genomgående, vilket bidrog till en fördjupad förståelse för
materialet. Något som Dalen (2015, s. 69) hävdar är viktigt.

3.5 Databearbetning
Data som samlats in och analyserats i denna uppsats bestod av samtal i form av texter, vilket
Denscombe (2016, s. 389) menar att kvalitativa studier mestadels handlar om. Det var några
fler frågor under de kvalitativa intervjuerna och respondenterna utvecklade svaren betydligt
mer då de fritt kunde prata. Det som kommit in via mejlkontakt har inte behövts transkriberas
då det redan var nedskrivet av respondenterna. Totalt gav insamlingen av materialet närmare
80 sidor text som har genomgått bearbetning, kodning och tolkning. Materialet har noggrant
lästs av båda författarna flera gånger, samtidigt som anteckningar förts på det som ansetts
vara väsentligt för frågeställningen. Detta har gjorts för att underlätta den kodning som sedan
utförts. Kodningen gjordes genom att sätta upp kategorier i form av tabeller kopplade till
studiens syfte och teorier som sedan bearbetades för att hitta gemensamma mönster eller
skillnader i intervjusvaren. Citat från respondenter har plockats ut och använts i analysen
vilket Denscombe (2016, s. 392) pekar på är ett sätt att bryta ned texten i mindre delar och
göra det intressant för läsaren i empiri och analys.

3.6 Litteraturinsamling
Den primärkälla som använts kommer i första hand från litteraturinsamling från
vetenskapliga artiklar. Som komplement på vissa områden där artiklar inte kunnat fånga det
som varit relevant för studien har litterära verk använts. Ämnessökningen har mestadels
gjorts i Södertörns egen databas, Söderscholar samt i Google Scholar. Tack vare artiklar från
dessa sökmotorer har bra referenslistor kunnat hittas, vilka använts för att fånga upp vidare
läsning inom ämnet. De litterära verk som använts kommer från högskolans bibliotek.
Artiklarna som påträffats belyser både de teorier som är grunden i uppsatsen samt den
tidigare forskningen för att reda ut begreppet “konsumtionsstammar”. Teorierna är
uppbyggda kring nyckelbegrepp som postmodernism, segmentering, konsumtionsstammar
och opinionsbildare. I teorierna skapas en grundlig förståelse kring olika faktorer som sedan
fångas upp i empirin och analysdelen. Bryman och Bell (2013, s. 111) menar att en bra
litteraturgenomgång stärker en uppsats trovärdighet. Uppsatsen syfte och frågeställning har
genom hela litteraturgenomgången tagits i beaktning för att uppnå högre relevans.
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Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till de källor som används i en uppsats enligt Thurén
(2013, s. 8) och att kontrollera deras trovärdighet. Alla artiklar är hämtade ur välkända
tidskrifter som European Journal of Marketing, Journal of Consumer Research och Journal
of marketing research till exempel. Dessa har innan publicering genomgått en källkritisk
granskning som gör dem trovärdiga. Författarna har även försökt hitta liknande uppsatser
inom ämnet på högskolenivå för att hitta inspiration men det har varit väldigt få sådana
tillgängliga. Den största inspirationen har därför hämtats från vetenskaplig forskning för att
hitta en intressant forskningsfråga.

3.7 Trovärdighet
Inom kvalitativ forskning är begrepp som reliabilitet och validitet inte lika vanliga och
används inte frekvent för att påvisa hur pålitliga mätningar är, samt om det som vill mätas
verkligen gör det (Bryman & Bell 2013, s. 62). Det är svårt att upprepa samma process som
tidigare forskare har genomgått. Tiden förändras och att samla ihop rätt människor igen i
samma kontext beskrivs som nästintill omöjlig (Denscombe 2016, s. 409). Forskare som
Lincoln och Guba (1985, s. 316-320) anser att andra kriterier måste beaktas och användas i
bedömningen av kvaliteten på kvalitativa studier där begrepp som trovärdighet och äkthet
lämpar sig bättre. Trovärdighet har även fyra delkriterier som är tillförlitlighet, överförbarhet,
pålitlighet och konfirmering. De som är relevanta för denna studie är överförbarhet,
pålitlighet och konfirmering, vilka kommer att redogöras för.

3.7.1 Överförbarhet
Bryman och Bell (2013, s. 403) menar att kvalitativ forskning handlar om att gå på djupet och
studera olika fall där grupperingar av individer med liknande egenskaper ingår. Vissa
kvalitativa forskare menar att generalisering till andra populationer inte är viktigt eftersom
den data som genereras inte går att uppnå på något annat vis, och att generalisera inte är
huvudsyftet med kvalitativa studier. Det är ändå en betydelsefull fråga påstår Denscombe
(2016, s. 412). Någon generalisering har inte varit avsikten i denna studie och att dra
slutsatser om alla branscher involverade är inte möjligt med tanke på att endast tio företag
ingick. Lincoln och Guba (1985, s. 316) beskriver något som kallas för överförbarhet där
andra forskare istället kan tänkas vilja överföra resultaten till andra fall i liknande kontexter.
Kan resultaten spegla andra kontexter kan det vara av intresse för andra forskare. De menar
att man tillför material till en databas.
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3.7.2 Pålitlighet
Pålitligheten i forskning är en stor faktor och för att öka denna inom kvalitativa studier är det
viktigt att redogöra för hela uppsatsprocessen från start till slut. Genom att tydligt beskriva
metodval, analyser, resultat etcetera, möjliggör detta att andra forskare kan följa med i
processen och tolka alla beslut som tagits. Detta styr frågan huruvida samma resultat uppnås
vid ett annat tillfälle (Lincoln & Guba 1985, ss. 316-318). Författarna har tydligt redogjort för
alla val som gjorts under uppsatsen gång så att läsaren kan ta del av detta. Löpande kontakt
med handledaren har även ägt rum som har sett över de val som gjorts och kommit med
förslag på förbättringar vilket Bryman och Bell (2013, s. 405) menar är en viktig del för att
kunna öka trovärdigheten i sin studie.

3.7.3 Konfirmering
Inom kvalitativa studier går det inte att vara helt objektiv då författarna själva väljer metod,
undersökningsobjekt etcetera, men att det är viktigt att säkerställa att subjektivitet utelämnats
i högsta mån. Slutsatserna som dras utifrån materialet som kommit in ska inte påverkas av
personliga värderingar (Bryman & Bell 2013, s. 405). Det finns ingen forskning som är helt
fri från påverkan av forskarna själva eftersom resultaten genomgår tolkningar (Denscombe
2016, s. 413). Eftersom studien har utförts med två författare har de under studiens gång
kunnat hjälpa varandra genom att påminna varandra om att försöka dra slutsatser med så
objektiva ögon som möjligt.

3.8 Etiska aspekter
För att kunna besvara studiens frågeställning har empiri och kunskap från olika företag
samlats in via personer som jobbar på marknadsföringsavdelningar eller liknande positioner.
Denscombe (2016, s. 423) menar att all forskning, stora som små projekt måste genomgå god
forskningsetik. Det finns fyra grundläggande etiska faktorer. Dessa är informationskrav,
samtyckeskrav, konfidentialitet och nyttjandekrav och ses som de mest grundläggande inom
företagsekonomisk forskning och är viktiga att förhålla sig till (Bryman & Bell 2013, s. 137).

Då författarna tagit kontakt med respondenterna via mejl och telefon har även en kort
förklaring om uppsatsen medföljt, innan intervjuerna genomförts. I samband med detta så har
samtycke givits från respondenterna via mejl eller muntligt. Vidare har samtliga respondenter
innan varje intervju blivit informerade om att det är en forskningsstudie som pågår och att
den kommer bli publicerad för allmänheten. Respondenterna har även informerats om att
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kunna avbryta intervjun när som helst och säga till om de inte vill att något publiceras. Detta
är något som Dalen (2015, s. 25) menar är en betydande etisk fråga.

Både företagen och respondenterna har valts att lämnas anonyma. En stor anledning till detta
är att respondenternas svar inte ska gå att härleda till en specifik person på ett visst företag.
Författarna är medvetna om att detta påverkar replikerbarheten då det inte går att göra om
studien för en annan forskare med samma företag och personer involverade. Materialet som
har införskaffats kommer endast att användas och beröra studien. Alla frågor som
respondenterna har haft kring studien har besvarats på bästa möjliga sätt och inget har
undanhållits i syfte att försöka förvränga sanningen. Den data som har genererats har inte
heller blivit utsatt för någon manipulation. Respondenternas svar från intervjuerna har hela
tiden varit i säkert förvar hos författarna.
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4. Resultat och Analys
Detta kapitel består av en sammanställning och analys av intervjuresultaten som utgörs av
det empiriska materialet för denna uppsats. Endast relevant data för frågeställningarna,
utifrån de valda teorierna kommer att framställas och bearbetas i detta kapitel.

4.1 Traditionell segmentering
Segmenteringsteorin valdes i syfte att ta reda på om företag fortfarande väljer att segmentera
enligt de traditionella segmenteringskategorierna, demografi, geografi, psykografi och
beteendemässiga eller om det har skett en förändring vad gäller valet av kategorier och
variabler. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av respondenterna använder
traditionell segmentering som verktyg för att dela upp marknaden, med undantag från ett
företag. De vanligaste variablerna som företagen väljer att segmentera efter är inom kategorin
demografi, där variabler som kön, ålder och social klass är de mest använda (Kotler & Keller
2009, s. 253). Vidare är det ett par företag som även använder geodemografi vid uppdelning
av marknaden. Denna uppdelning som är en mix av geografiska och demografiska faktorer
svarar på två viktiga frågor, vem som lever vart (Baines et al. 2017, s. 221). Forskning har
visat att människor som lever i samma områden har fler likheter än olikheter, enligt
köpmönster (Cahill 2006, s. 19). Detta är något som bekräftas av respondenterna som
använder denna kategorisering. En av respondenterna uttrycker sig till exempel på följande
sätt på frågan om målgrupp:

Det är mamman i en aktiv urban familj. Och då fokuserar vi på att köpa media
till storstad som Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd och medelstora
städer. (R2)
För detta företag är den geografiska faktorn viktig eftersom de anser att den urbana mamman
är mer “medveten” i sina val än den som bor utanför storstäderna. Därför satsar de mest på att
nå ut till målgruppen i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt är de
demografiska faktorerna som, “mamman” inkluderad i strategin då respondenten säger att det
enligt statistik fortfarande är mamman i hushållet som har hand om merparten av inköpen till
hemmet. Detta bekräftar således att företaget arbetar utifrån geodemografiska faktorer vid
segmentering av marknaden, vilket är en kombination av demografiska och geografiska
faktorer (Cahill 2006, s. 7).
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En annan viktig variabel att segmentera efter, utifrån resultaten från de undersökta företagen,
är livsstil. Denna variabel som tillhör kategorin psykografiska faktorer (Kotler & Keller 2009,
s. 261) har i denna undersökning visat sig vara den näst vanligaste segmenteringskategorin
efter demografiska faktorer. Denna kategori menar Cahill (2006, s. 70) kan användas vid
segmentering av stammar trots att denna ingår i den klassiska segmenteringsteorin. Andra
forskare som Firat och Shultz (1997, s. 196) ställer sig dock tveksamt till detta och menar att
denna kategori inte lämpar sig för segmentering av stammar. Denna kategori som är en
blandning mellan psykologiska och demografiska faktorer har enligt Cahill (2006) växt i
popularitet på senare tid, vilket kan bekräftas av denna undersökning. Många företag har
refererat till begrepp som “medvetna individer”, “moderna familjen”, “millenials”,
“hälsomedvetna som tränar och äter sunt” och ”aktiva indvider”. Ett företag har till exempel
ett samarbete med en känd racerförare för att produkterna ska locka till sig den “sportige”.

Den stereotypiska personen som köper våra produkter är den klassiska, lugna
personen men med racingföraren vill vi visa att våra produkter också kan vara
sportiga. (R1)
Detta kan tolkas som att företaget i fråga vill nå ut till fler homogena kundgrupper i den
heterogena marknaden (Smith 1959, s. 6). Att just denna kategorisering är så vanligt
förekommande kan förklaras med Cahills (2006, s. 5) argument om att dessa egenskaper hos
individerna är påtagliga och inte lika abstrakta som de postmoderna kategoriseringarna (Cova
& Cova 2002, s. 600). Dessutom kan det även bero på det faktum Valentine och Powers
(2013, s. 598) lägger fram som skäl, nämligen att livsstilsprofiler kan ge insikter som
kompletterar bristerna i demografisk segmentering. Vidare hävdar Cahill (2006) att det idag
är mycket enklare att rikta marknadsföringen mot grupper med en specifik livsstil då det finns
så många medier som specialiserat sig på utmärkande intressen bland grupper i samhället,
som till exempel hälsomagasin, sportmagasin med mera.

Den sistnämnda kategorin, beteende har också visat sig vara vanligt förekommande. Denna
segmenteringskategori används av de flesta respondenter numera genom datoriserade
analyser av köpbeteendet digitalt. Alla respondenter har svarat att de framförallt samlar
information om sina kunder genom den egna webbplatsen. Detta blir också som ett
komplement till de demografiska faktorerna som anses vara otillräckliga numera (Kotler &
Keller 2009, s. 261). Den insamlade informationen som baseras på köpbeteendet på
företagens hemsidor kan av undersökningen bekräfta Baines et al. (2017, s. 220) påstående
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om att företag använder detta i marknadsföringssyfte för att kunna skicka direktreklam till
kunderna.

4.2 Segmentering enligt postmodernismen
När undersökningen började var tron att de flesta företag förmodligen inte har någon
kännedom om konceptet “konsumtionsstammar”. Det visade sig dock att merparten av
respondenterna känner till begreppet. Tabell 2 är en sammanställning av svaren på frågan om
respondenternas kännedom om konsumtionsstammar. Tre av de tillfrågade hade inte alls hört
talas om begreppet, en som svarade både ja och nej, medan resterande sex visste vad det var
och kunde redogöra för det utifrån egna ord och uppfattningar om konceptet.

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

NJA

JA

JA

JA

JA

Tabell 2: Företagens kännedom om begreppet ”konsumtionsstammar”.

På frågan om kännedom om begreppet svarade en av respondenterna på följande sätt:

Inte så att jag använder det men jag kan ju förstå ungefär vad det innebär. Det
är väl någon form av kundsegmentering va? Att man har olika beteenden i
olika kundgrupper? (R6)
Trots att respondenten inte kan redogöra för exakt vad begreppet innebär verkar respondenten
kunna resonera kring att konsumtionsstammar har med olika beteenden att göra, vilket går att
koppla till livsstilsprofiler enligt Valentine och Powers (2013, s. 598).
Vidare visar resultaten att flertalet av respondenterna på ett indirekt sätt arbetar med
konceptet konsumtionsstammar eller i andra termer. Efter en kort presentation av vad
begreppet innebär enligt forskningen, har många kunnat ge exempel på hur de anser att de
kan tänkas arbeta med konceptet, som går att koppla till segmentering enligt
postmodernismen. Det kan bero på det faktum som Cahill påpekar, att det går att placera
stammar under kategorin livsstilar (Cahill 2006, s. 70). Då kategorin både går att koppla till
traditionell segmentering samt postmodern segmentering blir intervjuresultaten svårtolkade.
En respondent uttrycker sig enligt nedan:
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Vi har ett koncept som heter “singelresor” eller “soloresor”...alla de här
soloresenärerna, det skulle man kunna kalla för en “tribe”, som har ett
speciellt beteende och så vidare. (R9)
Respondenten i fråga fortsätter sedan med att förklara hur de försöker få “likasinnade” med
på resorna. Det är alltså inga matchningsresor säger respondenten, utan konceptet har
utvecklats eftersom det med åren visat sig att flertalet av företagets kunder inte har en partner.
Nu får dessa en chans att följa med på en resa utan att behöva känna sig udda för att de är
singlar. Dessa “singlar” har ett gemensamt medvetande och känslor som detta företag har
tagit fasta på och erbjuder dem ett “länkande” värde genom dessa resepaket (Cova & Cova
2002, s. 603).

Samma respondent svarar senare i intervjun på följande sätt om konsumtionsstammar:

Det är inget begrepp vi jobbar med men jag tror att innebörden av begreppet,
det jobbar vi med. Och sen så kanske det finns någon guru som har skrivit
någon bok om konsumtionsstammar som tycker att då bör man jobba på ett
visst sätt. (R9)
En annan respondent talar om vikten av att skapa en känsla av inkluderande gemenskaper.
Detta är något de trycker mycket på i sin kommunikation och försöker få soloresenärer att
känna sig som en del av en gemenskap.

Många av våra resenärer åker själva och vi försöker förmedla att det är okej
att åka själv för vi gör saker gemensamt, det blir en gemensam cava i
solnedgången eller en gemensam middag, vi liksom trycker på det för att man
ska känna att man kommer in i gemenskapen även om man åker själv. (R7)
Det faktum att båda dessa respondenter är verksamma inom resebranschen kan kopplas till
Cahills (2006, s. 71) påstående om att resor är en av de verksamheter som lämpar sig bäst för
segmentering av olika livsstilar. Dessa resonemang, bland annat bekräftar att flertalet företag
arbetar enligt den Latinska skolans tankegångar som ser konsumtionen som en social aktivitet
baserat på tribalism (Cova & Cova 2002, s. 596) även om de inte verkar ha full kunskap om
begreppet. Undersökningen tyder alltså på att även om flera av de tillfrågade inte har
kännedom om forskningens definition av begreppet kan de med egna ord resonera kring vad
begreppet innebär för dem och har även i vissa fall inkluderat detta i sina strategier.
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Av resultatet kan det konstateras är det endast ett företag som uttryckligen sagt att de arbetar
med segmentering enligt de postmoderna strategierna. Den tillfrågade respondenten menar att
detta är något de har gjort väldigt länge och i viss mån fortfarande gör.
Våra kunder har länge varit del av olika “tribes”, det finns starka
communities inom till exempel klättring, skidåkning etcetera, och dessa är
några av dem vi arbetat med länge. (R5)
Detta företag har tagit fasta på postmodernismens antagande om att de sociala klasserna och
den sociala statusen har ersatts av dynamiska samhällspositioner, som till exempel inom
klättring och skidåkning (Cova & Cova 2002, s. 599). Medlemmarna i de olika stammarna
(klättring/skidåkning) har en delad passion för det de gör samtidigt som de antagligen tillhör
andra stammar till vardags (Goulding, Shankar & Elliot 2002, s. 263). Företaget i fråga har
hittat produkter för grupper i samhället som skiljer sig mot andra genom att ha ett
fritidsintresse som inte alla sysslar med men som de själva känner väldigt starkt för
(Maffesoli 2007, s. 30).

Det aktuella företaget har dessutom väldigt starka band till många av sina kunder då de
erbjuder produkter av “länkande” värde (Cova 1997, s. 311). Detta trots att dessa variabler
kan vara svåra och abstrakta att arbeta med i marknadsföringen (Cova & Cova 2002, s. 600).
Vissa av kunderna har företaget så pass bra relationer till att de kallar dem för “Friends” och
de har nästan blivit en del av företaget. Respondenten säger:

I de flesta fallen har dessa personer (Friends) kontaktat oss och vi har hittat
gemensamma intressen som gjort att det varit naturligt med ett samarbete. De
är också delaktiga i en del produktutveckling. (R5)
Detta sätt att arbeta på, att skapa en nära kundrelation till kunderna genom att erbjuda ett
värde för kunderna är av stor vikt sett ur ett postmodernistiskt perspektiv (Cova & Cova
2002, s. 600). Genom att fokusera på att stärka banden till och mellan medlemmarna i en
stam istället för på en produkts egenskaper eller en individs egenskaper, är det som definierar
marknadsföring och segmentering enligt postmodernismen (Cova & Cova 2002, s. 603).
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4.3 De sociala nätverkssystemen
Rogers (2003, s. 305) diskuterar hur nya varor får snabbare spridning genom interpersonell
kommunikation. Resultaten av undersökningen har visat att de flesta respondenter verkar
tänka på detta faktum vad gäller deras kommunikationsarbete. En av respondenterna säger till
exempel:

Vi vill gärna ha en kvinna som har ett nätverk eller som har följare som
kanske har barn och så vidare, som är mer medveten i sitt val av produkter.
(R2)
Deras ”target” är alltså kvinnor som har ett nätverk av individer som också har barn. På detta
sätt menar respondenten att företagets produkter får bäst spridning. Genom att kvinnorna i de
olika sociala nätverken tar efter varandra. Då de är länkade till flera andra nätverk får deras
produkter spridning både inom dessa nätverk, samt andra nätverk (till exempel barnens) som
är kopplade till det egna nätverket på ett indirekt sätt (Rogers 2003, s. 331). På så sätt kan
produkter få en enorm spridning då dessa nätverk kan vara kopplade till tusentals andra
individer än de som tillhör det egna nätverket (Rogers 2003, s. 337). Det här förklarar även
varför detta företag väljer nyckelpersoner att samarbeta med som är viktiga för individer i de
efterfrågade nätverken och inte en känd person som allmänheten känner till.

En av respondenterna bekräftar Rogers argument om att de sociala nätverken i vissa fall kan
vara väldigt omfattande storleksmässigt. Däremot lyfter denna respondent humankapitalet
som företagets främsta kommunikationskanal. Något som också blir väldigt tydligt för
uppsatsförfattarna vid besöket och intervjun med detta företag. Det är en väldigt avslappnad
miljö och otroligt kompetenta individer som uppsatsförfattarna möts av. Hela arbetsplatsen
verkar vara en plats där medarbetarna snarare kommer för att umgås med andra som delar
deras passion, än att komma till ett arbete. Respondenten uttrycker sig enligt nedan:

Vår främsta kommunikationskanal alla kategorier är alla de som ni träffar när
ni kliver ut ur hissen på våning fem tills ni kliver in i hissen på våning fem. Det
är receptionisterna och instruktörerna. Instruktörerna flyger ju 26 personer i
timmen och de 26 personerna kanske har med sig 2-3 kompisar som tittar på.
Så de 26 personerna kan snabbt bli 100-150 personer ibland på en helg, i
timmen. (R8)
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Denna respondent är tydlig med att uppmärksamma betydelsen av instruktörerna och betonar
vikten av dessa personer i spridningen av deras koncept bland individer i samhället (Rogers
2003, s. 337). Respondenten menar att instruktörerna förutom att flyga med kunderna även
tar sig tid att svara på frågor och berätta allmänt om fallskärmsflygningar. De delar med sig
av egna erfarenheter vilket gör dem trovärdiga. De ställer upp på bilder, något som är mycket
uppskattat bland kunderna. På detta sätt säger respondenten att de får spridning, framförallt
via sociala medier som också är en viktig kanal för företaget:

Så att om instruktörerna sköter sitt jobb och alla här har haft jättekul så
kommer de ta alla dem här bilderna och skicka ut på Facebook, Instagram,
rekommendera kompisar, prata på kvällen, prata på nästa fest, så att den
kommunikationskanalen är den absolut bästa. (R8)
De flesta instruktörer som arbetar på företaget tävlar också inom fallskärmshoppning och är
medlemmar i Europas största fallskärmsklubb. Förutom att även ställa upp som instruktörer i
det fria fallet i luften finns även dessa representerade i Sveriges enda fallskärms tidning.
Respondenten menar då att det är ytterligare ett sätt att få spridning.

Den här tidningen läser man som fallskärmshoppare och då kanske man ser,
shit jobbar han där, då måste vi dit. (R8)
Detta är dock inget företaget lägger ner mycket tid eller resurser på enligt respondenten,
eftersom det är en så naturlig del av deras miljö. Fallskärmshoppare känner till detta företag
väl och där behöver de inte göra lika mycket för att få samma spridning. Detta resonemang
kan kopplas till Rogers (2003, s. 331) resonemang om hur viktigt det är att förstå nätverkens
karaktär för att förstå spridningsprocessen. Detta nätverk av fallskärmshoppare har företaget
väldigt bra koll på och därför vet de att de inte behöver lägga mycket resurser för att locka till
sig dem.

Precis som företaget ovan startades av ett gäng vänner som hade ett genuint intresse för
fallskärmsflygning startade även ännu en respondent sitt företag genom en passion och ett
intresse för något (Maffesoli 2007, s. 30). Nämligen surfing, detta var något som
respondenten ägnats sig åt länge men när respondenten började närma sig 30 var det inte
längre intressant att åka på surfresor där man alltid festade på kvällarna. Respondentens
vänner ville inte åka med och inte heller dennes partner, då ingen av dessa delade samma
passion som respondenten. Efter mycket sökande på nätet visade det sig att det inte fanns
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någon passande resa. Detta menar respondenten blev starten på företaget som kom att erbjuda
resor för de aktiva som inte ville festa utan bara ta det lugnt:

Så då drog jag ihop ett FB-evenemang för tjejer som inte ville festa utan surfa,
yoga och typ sova och koppla av. Så då var vi i första vändan, 20 tjejer som
inte kände varandra som bara hade sett evenemanget på FB. Sedan rullade det
vidare på det sättet och det var så företaget fortsatte att växa. (R7)
Detta är ytterligare ett exempel på Rogers (2003) påstående om att nätverken är så komplexa.
De 20 tjejer som följde med i första rundan spred antagligen detta till sina umgängeskretsar,
som i sin tur spred det vidare till andra nätverk och så vidare. Detta blev till slut så stort att
respondenten kunde starta en verksamhet att livnära sig på. Exemplet ovan styrker även tesen
om att det postmoderna samhället är fragmenterat och flexibelt (Cova 1997, s. 303).
Respondenten tillhör olika “stammar” på en och samma gång. En gemenskap som hon delar
med sina vänner, en annan med sin man och ytterligare en med surftjejerna.

4.4 Opinionsbildare
Resultaten från undersökningen visar entydigt på att det allra vanligaste sättet för företag att
arbeta med sin marknadsföring och kommunikation numera är via någon sorts
opinionsbildare (Katz & Lazarsfeld 1955, s. 127). De allra flesta svarar att de samarbetar med
en känd bloggare eller en känd person. En av respondenterna säger följande om deras
samarbeten med ambassadörer:

Det här med att man har en ambassadör kopplat till varumärket och
ambassadörerna har sina “hangarounds” som vill göra som dem, det är det
som har funkat för oss. (R7)
Här är det tydligt att denna strategi har fungerat väldigt bra för detta företag. De har hittat
sina ambassadörer som de genom olika mätningar kan se har gett resultat. Vid en önskan om
att respondenten ska förklara begreppet “hangarounds” ges en förklaring som kan liknas vid
det Rogers (2003) syftar till när han skriver om individer i sociala system som är länkade till
både andra individer i det egna nätverket, samt individer i andra sociala nätverk. Detta
resulterar i att deras tjänster får spridning främst i de kretsar som de riktar sig mot via dessa
ambassadörer, men även andra kretsar.
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Något som är ännu vanligare bland de undersökta företagen är att de flesta inte verkar vilja
använda de största bloggarna eller kändisarna. De säger att beroende på vilket budskap de vill
kommunicera ut så är de mindre kontona eller mindre kända personer i flera fall intressantare
för dem. Detta styrker Katz & Lazarsfelds (1955, s. 128) argument om att dessa personer inte
alltid är personer som traditionellt sett har någon maktposition. Det beror helt enkelt på vilka
personer i en målgrupp som väljs som ”target” och vem dessa kan tänkas se upp till och
influeras av (Rogers 2003, s. 300).

En stylist till exempel, hon kanske inte har världens följare men hon träffar de
rätta människorna som vi anser är vår målgrupp. (R3)
I detta exempel är det tydligt att företaget vill nå ut till ett specifikt kundsegment och då
behöver de inte det största kontot, det räcker med att den som representerar deras varumärke
även är den som passar in på deras målgrupp och har dessa som följare. Denna stylist som de
samarbetar med är följaktligen en opinionsledare för just den målgruppen de vill nå ut till.
Som Rogers (2003, s. 27) beskriver har denna stylist gjort sig förtjänt av denna status i detta
nätverk på grund av sin kompetens samt förståelse för nätverket. Denna respondent berättar
vidare att eftersom de ligger i premiumsegmentet och har lite dyrare produkter än andra så
lämpar inte sig vem som helst för deras produkter. Respondenten säger att det måste vara
personer som är “beredda att spendera mycket pengar”, något som respondenten menar att till
exempel studenter kanske inte har råd med. Då har de medvetet valt bort ambassadörer som
de vet har många studenter som följare. Detta styrker återigen Katz & Lazarsfeld (1955)
upptäckt om att dessa personer inte alltid behöver vara personer i maktpositioner.

Respondenten från det enda företaget som uttryckligen arbetar med segmentering enligt
postmodernismen säger till exempel att de absolut använder opinionsbildare men att dessa
nödvändigtvis inte är kända för allmänheten:

Inom olika communities är flera av våra Friends välkända, men ingen är
speciellt känd om man skulle fråga vem som helst om dem. (R5)
Respondenten menar alltså att företaget har hittat dem personerna som de vet har en påverkan
på sin umgängeskrets. Detta kan liknas vid Cova och Covas (2002, s. 609) påstående om
dessa personer fungerar som idoler eller ikoner inom sina stammar. Vidare säger
respondenten “Dessa är inte någon som vem som helst skulle se upp till”. Dock är dessa
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personer respekterade och har hög trovärdighet i sina umgängeskretsar (Rogers 2003, s. 27).
Företaget har då valt att samarbeta med dessa personer och kallar dem för Friends. Det här är
ett sätt att få individer att känna sig som en del av företaget och inte bara som ett samarbete
som endast baseras på ett kontrakt, som i det moderna samhället (Nisbet 1993, s. 48).

Ytterligare ett exempel på arbete med opinionsbildare ger följande respondent som menar att
de inte jobbar med dessa på det traditionella sättet:

Nä, inte i dom termerna. Vi jobbar ju med, om man tittar i våra egna kanaler
och våra egna följare så är det personer som ofta är väldigt intresserade av
hållbarhetsfrågor kopplade till mat. Så det skulle väl kunna vara en sådan
grupp i samhället som verkligen är engagerade i hållbarhetsfrågor. Vi kör
mycket opinionsbildning på Twitter i dessa frågor. (R10)
Detta företag har alltså egna opinionsledare vad gäller hållbarhetsfrågor på företaget. Dessa
opinionsledare har fått ett högt anseende bland en grupp som intresserar sig och brinner för
dessa frågor (Maffesoli 2007). Företaget har då skapat egna kanaler där sådana frågor lyfts
och diskuteras med följare som endast engagerar sig i hållbarhetsfrågor och inte frågor som
rör företaget i sig.

Bland de undersökta företagen var det endast ett företag (R9) som inte alls använder sig av
opinionsbildare, vare sig kända eller icke-kända. För övrigt är det ytterligare ett företag som
säger sig ha använt sig av denna strategi länge men att det inte har gett det resultat som de
hade väntat sig och att de därför ska se över denna strategi nu. För dem har andra
kommunikationsverktyg fungerat mycket bättre.

Det vi ser nu är att det sättet att jobba med influencers funkar inte. Vi har
absolut inte fått ut den effekt som vi skulle vilja få av det. Nu så ser vi snarare
att bygga upp mer långsiktiga samarbeten med influencers. Det kanske
framförallt är viktigt för oss att influencers som vi jobbar med verkligen står
för de frågor som vi står för. (R10)
Förklaringen till att samarbeten med opinionsledare inte har fungerat så bra för detta företag
kan ligga i att det är ett större företag som har valt att samarbeta med större konton. De har
alltså inte riktigt sökt efter “rätt” personer som delar samma värderingar som dem själva utan
valt dem som syns mest. Detta är anledningen till att det är så viktigt att vara kundorienterad i
sin marknadsföring istället för produktorienterad menar Rogers (2003).
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4.5 Identitetsförhandling och subkulturellt kapital
Genomgående i teorin om konsumtionsstammar framkommer det hur individer i dessa
stammar vill skilja sig åt mot massan, samtidigt som det är viktigt att bli accepterad i en
grupp (Östberg & Graffman 2018, s. 60). Flertalet respondenter i denna studie har bekräftat
detta genom att redogöra för hur företagen de själva är verksamma inom har startat sina
verksamheter. Ett tydligt exempel är surfaren som ville surfa och vila, inte surfa och festa
efteråt. Ett annat exempel är fallskärmsvännerna som startade en verksamhet som inte fanns i
Sverige tidigare. I båda dessa exempel har grundarna velat göra något som är unikt och som
ingen annan gör.

För att belysa Bourdieus (1984) teori om distinktion gav en av respondenterna följande
exempel om ett par som har bestämt sig för att ha sitt bröllop hos dem:

Jag tror att vi kommer att ha världens första flygande bröllop i en vindtunnel
nu i maj. De har aldrig varit här förut, utan de bestämde sig bara för att ha
bröllopet i vindtunneln samtidigt som de flyger. (R8)
Det här är ett typexempel på individer som vill göra något som är annorlunda och som ingen
annan har gjort tidigare (Bourdieu 1984, s. 56). Respondenten säger att paret hade bestämt sig
för att ha ett udda bröllop och hade ett antal alternativ men att valet föll på deras koncept till
slut. Dagen till ära kommer vindtunneln stängas av för övriga och paret planerar att överraska
sina vänner med att de också får flyga i vindtunneln. Detta kan kopplas till att paret dels vill
göra något annorlunda som de förmodligen har sett i någon marknadsföringskontext. De vill
även göra något som sticker ut och tillfredsställer dem själva (individuella kontexten).
Samtidigt som det är viktigt vad vännerna tycker (sociala kontexten) eftersom de också ska få
ta del av denna upplevelse genom att få flyga (Shankar et al. 2009, s. 78).

I och med att många av företagen i undersökningen arbetar med opinionsledare av olika slag
bekräftas det av flertalet respondenter att de lägger ner otaliga timmar på att försöka hitta
personer som de kan samarbeta med. Så här säger en av respondenterna:

Det är ett himla instagrammande hahaha...nä, men det handlar jättemycket om
att hänga med på sociala medier, vem det är som “gäller” och lära känna dem
lite grann genom att följa folk. (R7)
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Det här sättet att jaga “rätt” personer som “gäller” går i linje med det Nancarrow &
Nancarrow (2007, s. 138) kallar för cool-hunting efter det som är ”inne”. Respondenten säger
att det är ett himla arbete med sökande på sociala medier, något som oftast sker på
tunnelbanan på väg till och från jobbet. Det intressanta är att respondenten säger “lära känna
dem”. Till skillnad mot företaget där samarbeten med influerare inte hade gett så mycket
verkar detta företag vara mer kundorienterad och vilja lära känna sina ambassadörer som de
samarbetar med mer ingående (Rogers 2003, s. 5). Kanske är det därför som de lägger ner
mycket tid på att hitta rätt personer också. De vill inte ha vem som helst, utan den som verkar
varar “inne” för tillfället (Nancarrow, Nancarrow & Page 2001, s. 315).

Av resultatet kan vidare detta resonemang urskiljas, vilket också belyser det ständiga
sökandet efter “rätt” personer att samarbeta med:

Nu vill vi in i den etniska miljön, många av dem har ett eget litet community.
Vilka influencers hänger de ungdomarna med, som vill ha någon anknytning
till sitt hemland och Sverige samtidigt? Så de håller jag för fullt nu och letar
efter. (R8)
Detta uttalande illustrerar hur arbetet med att hitta de “coola” personerna i stammarna kan gå
till. Respondenten säger “jag håller på med detta för fullt nu”, vilket kan tolkas som en sorts
cool-hunting där respondenten letar efter personer med status i de efterfrågade kretsarna
(Rogers 2003, s. 230). Det gavs tydliga exempel på opinionsbildare som ansågs vara
betydelsefulla i dessa kretsar. Företaget har med andra ord hittat de individer med ett
subkulturellt kapital som anses vara “inne” eller trovärdiga i de sociala nätverken som de vill
nå ut till (Nancarrow & Nancarrow 2007, s. 137).
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5. Slutsatser
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras från de semistrukturerade intervjuerna
i undersökningen. Detta görs med avsikt att besvara studiens syfte samt frågeställningar.

Syftet med studien har varit att undersöka hur utbrett konceptet konsumtionsstammar är i
praktiken samt att ta reda på om företag segmenterar enligt de moderna eller de postmoderna
segmenteringsstrategierna. Därutöver har målet varit att skapa förståelse för de värden som är
kopplade till att arbeta med konsumtionsstammar och om det går att hitta kopplingar med
dessa och hur företagen arbetar med sin marknadsföringsstrategier idag.

Då begreppet konsumtionsstammar är något diffust fanns det skäl att börja med att ta reda på
hur många respondenter som i största allmänhet hade hört talas om begreppet. Flertalet
respondenter visade sig känner till begreppet, även om de inte kunde redogöra för innebörden
av begreppet per definition. Det som däremot är svårt att avgöra utifrån resultaten är hur
utbredd konceptet är i praktiken då det upplevs vara en tolkningsfråga. Flera av
respondenterna svarade att de inte använder konceptet i sina marknadsföringsarbeten. Efter
analys och bearbetning av empirin kunde trots allt många av de postmoderna resonemangen
uttydas i empirin som visade på att flera av företagen ändå verkar använda detta koncept
omedvetet. Som exempel kan nämnas de båda resebolagen som deltog i studien. I båda dessa
fall svarade respondenterna att de inte använder detta koncept, varav den ena respondenten
inte ens kände till begreppet. Båda berättade dock hur de anordnar resor för människor som är
likasinnade, samt resor som gör att individer känner sig som en del av en gemenskap. Med
andra ord erbjuder dessa företag sina kunder ett länkande värde som anses vara navet i
marknadsföring mot konsumtionsstammar.

Sammanfattningsvis kan det sägas att beroende på hur konsumtionsstammar tolkas kan svaret
på syftet med studien få olika utfall. Ifall konsumtionsstammar tolkas per definition kan det
utifrån den gjorda undersökningen fastställas att konceptet inte är vanligt förekommande i
praktiken. Om begreppet däremot kan tillåtas tolkas på alternativa, närliggande sätt, kan
företag trots allt sägas använda detta koncept utan att själva vara medvetna om det.
På samma sätt är det svårt att säga om företag använder sig av det ena eller det andra
segmenteringsstrategin idag. Enligt resultatet är det ingen tvekan om att företagen i de flesta
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fall använder de traditionella segmenteringsvariablerna. Det som gör resultatet svårtolkat är
när det kommer till segmentering enligt de postmoderna variablerna. Framförallt vad gäller
kategorin psykografisk segmentering, där forskare inte är helt överens om det går att ordna in
konsumtionsstammar i denna kategori eller inte. Resultatet av studien visar att denna kategori
är den näst vanligaste inom segmentering. De flesta respondenter refererar till olika livsstilar
vid val av målgrupp. Därmed görs tolkningen att även om de flesta endast verkar basera sina
strategier på de traditionella variablerna så framgår det av resultaten att företagen i många fall
visar tendenser till att även ha börjat ta hänsyn till de postmoderna variablerna i sina
segmenteringsstrategier
När det kommer till de värden som är kopplade till konsumtionsstammar och hur företag kan
nå ut till dessa grupper verkar de flesta företag också ha tillämpat många av dessa metoder i
sina strategier. Resultaten visar att de flesta företag förstår betydelsen av de sociala nätverken
som en individ ingår i och vilken påverkan det kan ha för spridningen av deras varor och
tjänster. Följaktligen är det via opinionsledare av något slag som företag försöker nå ut till det
valda segmentet och kommunicera med sina målgrupper. Sociala influenser är viktiga i
individers konsumtionsval och köpbeslut. De inflytelserika personer som numera benämns
influencers, har alla respondenter förutom en uppgett att de använder i sin kommunikation
med både befintliga och potentiella målgrupper i de valda segmenten. Oavsett av vilken
anledning dessa företag har valt denna strategi kan det konstateras att detta är det alternativa
och den mest vanligaste taktiken som används av de undersökta företagen
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6. Diskussion
I det slutliga kapitlet följer en diskussion kring ämnet i stort med återkoppling till inledningen
av denna uppsats. Detta följs av en metoddiskussion och avslutningsvis ges förslag på
fortsatta studier inom ämnet.

Även om uppsatsförfattarna kan känna igen sig i en del av det moderna samhällets
tankegångar om individualism så anses de postmoderna argumenten om tribalism vara mer
relevanta idag. Uppsatsförfattarna är eniga med Cova (1997) om att människor i allt större
utsträckning har börjat söka sig till gemenskaper som påminner om de forna
bygemenskaperna. Särskilt Covas påstående om att den sociala länken är viktigare än
produkten i sig. Detta blir tydligt vid en anblick på de digitala, sociala nätverken till exempel,
såsom Facebook, Instagram och Snapchat. Deras stora framgångar går att koppla till att
företagen har lyckats erbjuda konsumenter tjänster med ett länkande värde som värderas i allt
högre utsträckning idag. Istället för att erbjuda konsumenter produkter som de anses vara i
behov av har individer försetts med olika plattformar där de getts möjlighet skapa starka
sociala band till varandra, även om detta sker i en parallell virtuell värld. I alla dessa olika
digitala sammanhang har det byggts upp starka gemenskaper i slutna grupper med en egen
kultur som är signifikant för den egna gruppen, så kallade virtuella gemenskaper. Detta sätt
att organisera sig i olika grupper i den digitala världen, kan således liknas vid de traditionella
gemenskaperna.
Även resultaten av undersökningen som visade att flertalet av företagen använder de
postmoderna resonemangen styrker denna tes. Uppsatsförfattarna tolkar resultaten som att
företagen med stor sannolikhet har sett över sina marknadsstrategier då de insett att det skett
förändringar i samhället och marknaden som gjort att dessa måste revideras. Detta kan
beläggas med att det tydligt framgått av resultaten att influencers och sociala medier är den
viktigaste kommunikationskanal för företagen numera. Att det finns opinionsledare inom
konsumtionsstammar som fungerar som nyckelpersoner påpekar flera forskare. Enligt
forskningen är det ett sätt att arbeta på för att hitta och kunna nå ut till konsumtionsstammar.
Genom ”cool-hunting” kan företag hitta dessa viktiga personer för ta reda på vad som är
”inne” för tillfället och vilka värderingar och normer som konsumtionsstammar värdesätter. I
enlighet med resultaten kan det påvisas att flera respondenter arbetar på olika sätt, framförallt
på sociala medier, för att hitta just dessa inflytelserika personer.
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Att företagen inte kan redogöra för begreppet konsumtionsstammar per definition, anses vara
oproblematiskt. Detta eftersom företagen ändå verkar använda innebörden av begreppet i sina
strategier. Som till exempel en av respondenterna uttryckte sig; ”Det är inget begrepp vi
jobbar med men jag tror att innebörden av begreppet, det jobbar vi med. Sen kanske det finns
någon guru som har skrivit någon bok om konsumtionsstammar som tycker att då bör man
jobba på ett visst sätt”. Detta resonemang belyser den uppfattning uppsatsförfattarna har
angående användningen av konceptet konsumtionsstammar. Det spelar ju egentligen ingen
roll hur forskare som Cova anser att företagen borde arbeta med konceptet så länge företagen
har hittat egna sätt att tillämpa det på och det fungerar för dem. Att företagen inte alls känner
till begreppet kan däremot anses däremot begränsa vissa företag i deras utveckling. Särskilt
de företag som i undersökningen gav intrycket av att de använder konceptet utan att ha hört
talas om det. Dessa företag hade kunnat gynnas av att veta vad begreppet innebär och vilka
värden som är kopplade till att arbeta med stammar. Kännedom om konceptet hade kunnat
bidra till effektivisering av de berörda företagens marknadsföringsarbeten.
Dock kan det vara så att de företagen i undersökningen som uppgav att de inte känner till
begreppet kanske refererar till konsumtionsstammar i termer, såsom livsstilar. Det skulle i så
fall kunna förklaras med att vissa forskare, som Cahill (2006) anser att konsumtionsstammar
kan kategoriseras under psykografisk segmentering. Men de postmoderna forskarna är
däremot inte helt övertygade om att denna kategori är rätt för placering av
konsumtionsstammar. Återigen är uppsatsförfattarna eniga med Cova (1997) om att detta är
ett steg i rätt riktning vad gäller placering av konsumtionsstammar i ”rätt” fack men eftersom
stammar är flyktiga blir det svårt att placera individerna i fack. Därför föreslås att stammar
placeras i en egen kategori som kan vara en vidareutveckling av psykografisk segmentering.
Som många forskare påpekar bör variablerna i en sådan kategori dessutom baseras på
konsumtionen snarare än konsumenten. Detta försöker illustreras i Figur 5, där en tolkning
har gjorts av de traditionella segmenteringsstrategierna och där stammar anses vara en
naturlig följd av dessa kategorier. Detta blir alltså ett komplement till de redan existerande
kategorierna, vilket skulle kunna fånga upp konsumenter som tidigare inte kunnat fångas upp
av de traditionella variablerna.
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Figur 5: Tolkning av segmenteringskategorier.
Egen tolkning av segmentering.

Det ska också tilläggas att även om det i litteratur och forskning om stammar förekommer
alla möjliga företag med varierande varor/tjänster, bedömer uppsatsförfattarna att vissa
verksamheter lämpa sig bättre för detta koncept än andra. Efter undersökningen anses företag
verksamma inom framförallt upplevelsebranschen passa bäst för detta koncept. Men även
tjänstebranschen kan upplevas lämpa sig för denna sorts segmentering. Som Cahill (2006) har
nämnt tycks detta vara särskilt relevant för resebranschen, där även resultaten från
undersökningen kunde styrka det. Att dessa typer av verksamheter passar bäst för den sortens
marknadsföring är inte så konstigt då många av dessa idéer bygger på aktiviteter som oftast
görs i grupp snarare än individuellt.

6.1 Metoddiskussion
Huruvida resultaten kan generaliseras i den kontext som har studerats kan ifrågasättas. Då det
är en kvalitativ studie har målet emellertid inte varit att generalisera, utan denna metod valdes
i ett explorativt syfte för att försöka skapa större förståelse för ett koncept.
Generaliserbarheten kan vidare också ha påverkats av det faktum att ingen avgränsning till
specifik bransch gjordes. Detta var dock ett medvetet val som författarna gjorde, vilket också
kan anses vara problematiskt. Hade en avgränsning till en specifik bransch gjorts, hade
resultatet kunnat påverkas genom att antingen välja en bransch som uppsatsförfattarna
misstänkte arbetar med konceptet eller en bransch som inte gör det. Detta hade i sin tur
påverkat utfallet av resultatet.

Ytterligare ett faktum som kan ha haft betydelse i inledningsskedet av uppsatsen var
författarnas knappa kännedom om konsumtionsstammar. Detta bidrog till vissa nackdelar vad
gäller formuleringen av frågorna till frågeguiden. Då ämnet var nytt och utforskningen av
ämnet precis hade börjat, i kombination med bristen på akademisk erfarenhet blev frågorna
till de första två intervjuerna inte så detaljerade som önskat. Svårigheter med att försöka hitta
passande respondenter som var villiga att ställa upp gjorde att det i början inte fanns utrymme
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för att försöka justera frågeguiden innan intervjuer bokades och genomfördes. Då detta
koncept dessutom tidigare inte undersökts ur ett företagsperspektiv (såvitt författarna kunde
hitta) blev det ännu svårare då det inte fanns några inspirationskällor att utgå ifrån.

Dessa brister i uppsatsen kan vägas upp mot att författarna kom i kontakt med personer som
var väldigt kunniga och insatta i företagets aktiva arbete med marknadsföring. Deras kunskap
om marknadsföring kunde bidra till att intervjuerna flöt på bra och att uttömmande svar
kunde ges på de frågor som fanns uppsatta. Dessutom gav den semistrukturerade
intervjuformen möjlighet till följdfrågor som gjorde att även de två första intervjuerna ansågs
vara av nytta för uppsatsen. Då syftet och frågeställningen har kunnat besvaras anses
författarna ändå ha lyckats med undersökningen.

6.2 Framtida forskning
Under arbetets gång har nya funderingar och frågeställningar väckts vad gäller ämnet. Till att
börja med anses det finnas väldigt lite forskning inom ämnet ur ett företagsperspektiv. Därför
skulle liknande undersökningar som denna, med fler respondenter bidra till ökade kunskaper
inom forskningsfronten. En intressant iakttagelse som gjordes vid besöket hos en av
respondenterna var att de anställda på företaget hade karakteristiska drag av en
konsumtionsstam. Hela arbetsplatsen genomsyrades av den passion dessa individer känner
för sitt yrke, som även är en fritidssysselsättning för de flesta av dem. De var som en enda
stor familj med mycket starka band till varandra med gemensamma värderingar och
konsumtionsmönster. Därför kan en framtida forskning göras i form av fallstudie och då
förslagsvis inom upplevelsebranschen, som anses lämpa sig väl för detta koncept.
Ytterligare förslag på studier inom ämnet skulle kunna vara att undersöka vilka “länkande”
värden som kan anses ha betydelse för konsumenter kontra företagen. Detta kan göras i en
jämförande undersökning av ett antal företag och deras kunder. En jämförande studie av
denna typ skulle visa om bilden av vad konsumenter anser är av “länkande” värde
överensstämmer med vad företagen anser är av “länkande” värde. Exempelvis kan en sådan
studie också göras på företag inom upplevelse- eller tjänstebranschen. En sådan undersökning
kan vidare bidra till att konkretisera de svårfångade postmoderna segmenteringsvariablerna.
Dessutom skulle det kunna bidra till att bekräfta om konsumtionsstammar kan placeras under
psykografisk segmentering eller inte
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Bilaga - Intervjuguide
1. Vem är du och vad är din roll på företaget?
2. Berätta lite om vilka ni är och vad ni gör?
3. Hur många anställda är ni på företaget?
4. Hur arbetar ni överlag med er marknadsföring?
5. Hur har ni valt att segmentera marknaden?
6. Vilken är er främsta målgrupp?
7. Hur försöker ni hitta er/era målgrupp/målgrupper?
8. Finns det någon målgrupp som ni anser att ni har svårt att nå ut till?
9. Vilken är er främsta kommunikationskanal?
10. Samarbetar ni med influencers?
11. Hur går ni tillväga för att hitta de influencers som representerar ert varumärke bäst?
12. Har ni någon känd person som fungerar som ambassadör för er och ert varumärke?
13. Samlar ni in kunddata om era kunder från digitala kanaler? Vilka då?
14. Har ni hört talas om begreppet “konsumtionsstammar” eller “Consumer Tribes” som
det heter på engelska?
15. Om ja, är det något som ni arbetar med och hur isåfall?
16. Om ni arbetar med konceptet “Consumer Tribes”, hur har ni kommit i kontakt med
det begreppet eller idén?
17. Vad ser ni för fördelar med era marknadsföringsstrategier?
18. Varför har ni valt att arbeta på det sätt som ni gör med er marknadsföring?
19. Hur ofta ser ni över era marknadsföringsstrategier?
20. Vill du helst vara anonym i studien eller är det okej för dig att vi har med ditt namn i
uppsatsen? Om inte får vi ha med företagets namn iallafall?

