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Sammanfattning 

Titel: Generation Y – En studie kring konsumtionsbeteende och dess betydelse för företag. 

Författare: Malin Andersson och Lovisa Bjurling 

Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund 

Nyckelord: Konsumtionsbeteende, generation Y, involvering, motivation och 

organisationsstruktur 

Bakgrund: På dagens marknader kan förändrade förhållanden i samhället påverka 

konsumtionsmönster. Globaliseringen och Internet har bidragit till förändrade 

kommunikationsmönster vilket i sin tur också har påverkat generationerna. Vilket även gör att 

företagen till viss del då måste anpassa sig efter det eventuellt förändrade 

konsumtionsbeteendet.  

Problemformulering: Vilka kommunikationsstrategier är viktiga för företag att 

implementera för att de skall kunna tillgodose nya konsumtionsmönster och öka utsikterna för 

en långsiktig överlevnad? 

Syfte: Syftet är att genom en analys av Generation Y:s konsumtionsmönster utvärdera 

förutsättningar för företags kommunikationsstrategier. 

Metod: Undersökningen har både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Metodtriangulering 

sker på generation Y. Endast primära data används. 

Slutsats: I undersökningen framkom det att det är viktigt för företagen att förstå att 

generation Y’ s konsumtionsmönster är något förändrat gentemot tidigare generationer för att 

få en långsiktig överlevnad.  
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Abstract 

Title: Generation Y – A study in consumer behaviour and its meaning for companies. 

Authors:  Malin Andersson and Lovisa Bjurling 

Tutors: Göran Grape och Hans Zimmerlund 

Keywords: Consumer behaviour, generation Y, involvement, motivation and organizational 

structure.  

Background: In today’s markets changed conditions in society can affect the consumption 

patterns. Globalization and the Internet have contributed to the changed communication 

patterns and this has led to an effect on the generations. This means that the companies to 

some extent must adapt to a possible change in the consuming behavior. 

Problem: Which communication strategies are important for companies to implement in 

order to satisfy new consumption patterns and increase the prospects of a long term survival?   

Purpose: The purpose of this study is to evaluate the conditions for companies 

communication strategies through an analysis of generation Y’s consumption patterns.  

Method: The study has both a quantitative and qualitative method. A method triangulation 

has been done on generation Y. Only primary data has been used. 

Conclusion: The conclusion of the study is that, it is important for companies to understand 

that generation Y has a slight different consuming behavior in relation to the other 

generations. It is important for the companies to take this in behold to be able to get a long 

term survival. 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt presenteras fenomenet som kan ha påverkat undersökningsobjektet. Därefter 

sker en problematisering kring de olika fenomenen vilket utmynnar i en problemformulering 

samt syfte för uppsatsen. Även avgränsningar och definitioner för denna undersökning tas 

upp i detta avsnitt. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Dagens samhälle har påverkats mycket av globaliseringen. Den har bidragit till att allt fler 

länder kan bidra och ta del av en mängd varor och har gjort att världshandeln har tredubblats 

på 30 år. Det finns en mängd krafter som driver fram utvecklingen. Bland annat kan nämnas 

teknologin, som hela tiden utvecklas och som underlättar utbytet av information och 

tillgängligheten.1 Att gränser suddats ut har varit en bidragande faktor till utvecklingen av nya 

produkter. Med flödet av information som finns, med bland annat Internet och annan ny 

teknologi, kan och har nya produkter producerats.2 Globaliseringen med den ökade 

kommunikationen mellan länder och människor har gjort att människor förändrat sina 

konsumtionsmönster. En undersökning utförd av Svensk Handel från 2007 tyder på att 

handlarna upplever att konsumenterna har ändrat sina konsumtionsmönster. De upplever att 

kunderna har blivit mer intresserade och nyfikna på nya varor vilket skulle kunna tyda på att 

globaliseringen har påverkat hur konsumtionsmönstren förändrats.3 Globaliseringen och dess 

förändringsprocess har även bidragit till att många utländska fenomen och trender kommit till 

Sverige i en högre takt. Konsumtionsmönstret kan ha påverkats av denna förändringsprocess 

och har bidragit till att det idag finns fler varor i våra butiker att välja på. 

Globaliseringen och Internet har bidragit till att information och framförallt trender kan 

flöda fritt i världen och har varit med och påverkat de nya konsumtionsmönstren. 

I och med att det i dag finns mer varor att välja på i butikerna, till stor del tack vare 

globaliseringen, påverkar detta företagen. Detta genom att det har blivit en ökad konkurrens 

                                                           
1 http://www.ekonomifakta.se/sv/For-ungdomar/Globalisering/Om-globalisering/ (2009-04-14) kl 16:00 
2 http://www.ekonomifakta.se/sv/For-ungdomar/Konsumtion/Varfor-konsumtion/ (2009-04-14) kl 15:55 
3 http://www.svenskhandel.se/web/Globaliseringen_marks_i_handeln.aspx (2009-04-14) kl 16:19 
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eftersom marknaden blir större när gränserna suddas ut, vilket även gör att företagen kan 

placera sin tillverkning i andra länder.4 Denna utveckling leder till förändrade prisrelationer 

och fler val för konsumenten och det blir därmed allt viktigare för företagen att särskilja sin 

produkt från konkurrenterna.5 Det stora utbudet som globaliseringen bidragit med påverkar 

även kundernas behovsstrukturer, vilka blir allt mer komplexa. Det gäller för företagen att 

försöka förstå vad som skapar kundvärde och att kunderna befinner sig i olika situationer.6  

Då marknaden öppnas upp ökar konkurrensen för företagen. 

De konsumtionsmönster som idag finns i samhället har till stora delar formats av den yngre 

generationen, detta då dessa under 1990-talet fick ett större konsumtionsutrymme. Man kan 

uttyda att den yngre generationen kanske har ett annat sätt att se på saker och mottar nya 

möjligheter lättare. Det är den yngre generationen som varit med och skapat de nya 

branscherna som idag vuxit fram, de har påverkat samhället till en förändring men kommer 

denna generation anpassa sig efter den förändring som idag sker på marknaden i och med 

lågkonjunkturen. Den förra lågkonjunkturen som skedde under 1990-talet, har förmodligen 

inte påverkat 80-talisterna under deras uppväxt. Förändrade konsumtionsmönstret är viktigt 

för företag att förstå eftersom det är efter dessa som de kan basera sin försäljning på. Det blir 

allt viktigare för företagen att följa med i de olika generationsväxlingar som sker, då 

konsumtionsmönster kan skilja sig mellan generationer.  

Konsumtionsmönstren kan ha förändrats och påverkas alltmer genom generationsväxlingar. 

I dagens samhälle kan man urskilja att alltfler väljer att utbilda sig. Den delen av samhället 

som i historien har benämnts såsom arbetarklassen tycks i dagsläget minskat. Anledningen till 

detta är att andelen studenter och pensionärer har ökat.7 Att komma in på arbetsmarknaden 

blir allt svårare, vilket kan bidrar till att alltfler väljer att utbilda sig på högre nivå. Av de som 

föddes innan 1971, kom 71 % in på arbetsmarknaden vid 21 års ålder. Av de som föddes i 

början på 1980-talet var siffran lägre, närmare 40 %.8 Andelen studenter ökade under 1990-

talet och är ofta en inträdesbiljett till arbetslivet.9 Sedan år 2000 har antalet studenter legat på 

en konstant nivå.10 Dock kan man uttyda en ökning av studerande sen två år tillbaka.11 Att det 

                                                           
4
 Parament A, Marknadsföring kort och gott, (2008), s 23-25 

5
 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (2008) s 97-100 

6 Dahlgen G & Szatek A, Marknadsförnyelse, (2003), s.15-16 
7 http://www.socialister.se/index.php?option=com_content&view=article&id=93:hur-ser-det-svenska-
klassamhllet-ut-idag&catid=35:gnistan&Itemid=59 (2009-06-02) kl 16:58 
8 http://www.dn.se/ekonomi/klass-styr-utbildningsnivan-bland-ungdomar-mer-an-etnicitet-1.655652 (2009-06-
02) kl 17:07 
9 http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0303_06.pdf (2009-06-03) kl 9.16 
10 http://www.scb.se/Pages/Product____74406.aspx  (2009-06-03) kl. 9.20 
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blivit attraktivare att utbilda sig kan till en viss del beror på att globaliseringen även öppnat 

upp arbetsmarknaden och därmed blir det allt viktigare med en högre utbildning.12 Ett 

specifikt konsumtionsmönster för studenter kan vara svårt att urskilja.13 

Generationsväxlingar kan ha bidragit till att alltfler studerar idag jämfört med tidigare, vilket 

kan ha en inverkan på konsumtionsbeteendet. 

Som tidigare nämndes har Internet haft en viktig roll och är numera nödvändigt att använda 

sig av för att anpassa sig efter de nya kommunikationsmönstren som skapats hos 

konsumenterna. Fenomenet Internet har sina rötter i ett system som utvecklades under 1960-

talet i uppdrag av det amerikanska försvaret. Man insåg dock att detta var början till ett 

system med stor potential och internet fick sitt stora genombrott hos allmänheten 1993.14 

Internet har även möjliggjort en konsumtionsförändring vad gäller handel. Den yngre 

generationen är uppvuxen i ett kommunikationssamhälle i ett överflöd av varor och tjänster 

som ett resultat av globaliseringen vilket i mångt och mycket har påverkat dess beteende och 

värderingar.15 Internets expansion gör även att konsumenten får mer makt, det blir lättare att 

hitta information och jämföra priser. Många företag väljer därför att använda sig utav Internet 

som kommunikationsmedel för att anpassa sig efter de nya konsumtionsmönstren hos 

konsumenterna. Man skulle även kunna se det som att det är de nya konsumtionsmönstren hos 

den yngre generationen som gör det möjligt för företagen att använda Internet i så stor 

utsträckning, då denna generation är uppväxt med datorer till skillnad från den äldre 

generationen.  

Internet har påverkat konsumenten och dess konsumtionsvanor.  

Internet har även påverkat företagen, dels har de fått möjligheten att nå konsumenterna på helt 

nytt sätt och så kan företagen nå ut till fler samt att de blir mer tillgängliga. E-handel med 

webbutiker är något som blir allt vanligare och alltfler butiker väljer att skapa en webbutik 

som ett komplement till den fysiska butiken. Hälften av alla svenskar hade under 2004 någon 

gång handlat via Internet vilket var en ökning då det ett år tidigare var drygt en tredjedel som 

gjort detta. E-handel tycks dock vara vanligast bland de yngre och det är betydligt vanligare 

                                                                                                                                                                                     
11 http://www.hsv.se/download/18.6d5fe98611d3f068f148000688203/Statistisk+analys+2008_11.pdf (2009-06-
03) kl. 9.30 
12http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/2E753A171E70AF2AC12571A1003E6C5A/$file/Vad_innebar_
internationaliseringen.pdf (2009-06-02) kl 19.20 
13 http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/nyheterdetalj?contentId=776032 (2009-06-03) kl. 9.25 
14 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/l%C3%A5ng/internet/212601/21260101 (2009-04-14) kl 16:33 
15 http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/familjeekonomi/artikel_395533.e24 (2009-04-14) kl 16:50    
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att män använder sig av e-handel.16 

Nya möjligheter skapas för företagen i och med Internet. 

Globaliseringen har som tidigare nämndes bidragit till att trender florerar i världen vilket har 

lett till att varumärken blivit allt viktigare då detta kan ses som ett sätt för företagen att 

differentiera sig från konkurrenterna. För den yngre generationen som är bosatt i större städer 

är varumärken något som har en stor betydelse. Ett varumärke kan bli synonymt med en viss 

typ av människa.17 Genom varumärket kan man sända ut vissa signaler kring hur man vill 

uppfattas. Men det är inte bara varumärken som blivit viktigare utan även de yttre attributen i 

vårt utseende blir allt viktigare, och inte minst i jobbsammanhang.18 För att bibehålla en 

vacker fasad lägger vi åtskilliga pengar på de rätta kläderna, frisyrerna, rätt produkter samt 

olika träningsformer. Strävan efter den perfekta kroppen har pågått under en längre tid, dock 

är detta något som under senaste tiden blivit allt viktigare bland yngre. Trend efter trend byts 

och skönhetsidealen som råder i samhället blir allt svårare att nå upp till.19  

Yttre attribut blir allt viktigare. 

I dagens samhälle med den ökade konkurrensen och det ökade bruset som uppstår på 

marknaden med alla nya varumärken och produkter blir relationer viktigare. Detta visar sig 

även med den yngre generationen där socialt nätverkande är ett nytt sätt att skapa sig 

kontakter. Med stora sociala nätverk kan information flöda på ett nytt sätt och då även på 

Internet.20 Ett exempel kan vara Facebook som är ett stort socialt nätverk (eng. Community) 

på Internet där man kan nätverka med människor från hela världen. Detta fenomen har vuxit 

sedan lanseringen 2004 och är numera en av världens tio största webbplatser.21 Bloggar är 

ytterligare ett exempel på ett förändrat sätt att kommunicera. Bloggen uppstod i början på 

1990-talet men sedan slutet av 90-talet har den ökat i popularitet. Enligt en undersökning som 

har gjorts så finns det närmare 190 miljoner människor i världen som driver en blogg. En 

blogg kan liknas vid en öppen dagbok, en dagbok som är öppen för andra att läsa där man kan 

tipsa om saker, skriva om sin dag och även visa bilder. Idag är det vanligt med bloggar som 

                                                           
16

 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____112584.aspx (2009-04-14) kl 16:43 
17 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.186883/sa-drar-du-nytta-av-generation-y (2009-04-14) 17:09 
18http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DIndex%26ArticleId%3D2005%255C11%255
C15%255C164927%26smallscreen%3D0 (2009-04-14) kl 17:17 
19 Jörgensen H & Hugosson H, Ny succémetod! : hälsobranschen - kvacksalveri och mördande reklam, sid. 81 
20 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (2008) s 36 
21 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/l%C3%A5ng/facebook (2009-04-15) kl 15:25 
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privatpersoner driver men det finns även professionella bloggar som drivs med hjälp av 

reklam.22  

De nya kommunikationskanalerna som växer fram kan skapa möjligheter för företag att nå ut 

till allt fler. Dessa förändringar som sker i samhället, såsom Internet, nya kommunikations 

kanaler och globalisering kan även bidra till en viss osäkerhet för företagen. Denna osäkerhet 

tvingar företagen att agera som om de vore i ”modebranschen”. Det gäller alltså för företagen 

att hänga med på de nya trenderna som kan skapas över en natt. Det krävs därför av företagen 

att dessa inte är tröga, stabila och planerbara utan att när man märker att 

konsumtionsmönstren förändras krävs det att de anpassar sig efter förändringarna. Om en 

anpassning inte sker finns en risk för förlorade marknadsandelar.23  

För företagen blir kommunikationen allt viktigare och skapar alternativa vägar vilket ger 

både möjligheter och hinder.  

Sedan sommaren 2008 har media uppmärksammat lågkonjunkturen och prognoserna pekade 

på en förhoppning om ökad tillväxt till slutet av 2009.24 Enligt en undersökning gjord av 

konjunkturinstitutet visar på att hushållen är dystra till ekonomin och tror inte på någon större 

förbättring vad gäller Sveriges ekonomi och arbetsmarknaden. Dock tycks det finnas en något 

positivare inställning till den egna ekonomin.25 Den yngre generationen står utanför de 

ekonomiska kriser som skett i Sverige och runtom i världen om man ser tillbaka i tiden. De 

har inga egna erfarenheter av tidigare ekonomiska kriser. Den yngre generationen har växt 

upp i samhälle omgett med varumärken och där kommunikation är vardagsmat.26 Detta 

innebär att den nu pågående lågkonjunktur blir den första som den yngre generationen 

upplever. I en lågkonjunktur kan man uttyda vissa mönster som kan påverka ens val av 

produkter.27 

Lågkonjunkturer kan påverka konsumtionsbeteendet.  

 

                                                           
22 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/l%C3%A5ng/blogg (2009-04-15) kl 15:44 
23 Dahlgen G & Szatek A, Marknadsförnyelse, (2003), s. 21 
24 http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_813497.e24 (2009-04-15) kl 16:48 
25http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget/konjunkturlaget/lagkonjunkturenfordjupas250000farrejobb2010.5.75
aa40e311fe8049dfc800018963.html (2009-04-15) kl16:56 
26

 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (2008) s 22-23 
27 http://www.newsdesk.se/pressroom/svensk_handel_ab__/pressrelease/view/rikas-konsumtion-paaverkas-av-
konjunkturen-283711 (2009-05-04) kl. 09.45 
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1.2 Problemdiskussion 

Globaliseringen har medfört ändrade kommunikationsmönster i samhället vilket har skapat 

nya möjligheter att kommunicera budskap. I och med de större möjligheterna med 

globaliseringen så har även konsumtionsmönstren förändrats, vilket även gör att 

förutsättningarna för företagen förändrats. De kan använda sig av andra 

kommunikationsmedel för att nå ut till kunderna. Internet är ett av dessa alternativ och har i 

mångt och mycket varit en bidragande faktor som gör att företagen kan nå ut till fler kunder. 

Internet är även viktig för konsumenten, då de kan söka och ta del av information. Något som 

kan påverka konsumtionsbeteendet är lågkonjunkturer i ekonomin.  

De möjliga förändringarna i konsumtionsmönstren kan till stor del ha påverkats av den yngre 

generationen. Den yngre generationen är uppvuxen i ett kommunikations-, och 

konsumtionssamhälle med ett stort utbud av varor. Förändringarna i konsumtionsmönstren 

och kommunikationen kan ha framlett ett paradigmskifte vad gäller konsumtionsbeteendet. 

Att allt fler väljer att utbilda sig på en högre nivå kan också ha en inverkan på 

konsumtionsbeteendet. I det nya konsumtionsbeteendet kan man uttyda att yttre attribut blir 

allt viktigare.  

 

1.3 Problemformulering 

Vilka kommunikationsstrategier är viktiga för företag att implementera för att de skall kunna 

tillgodose nya konsumtionsmönster och öka utsikterna för en långsiktig överlevnad? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att genom en analys av Generation Y:s konsumtionsmönster utvärdera 

förutsättningar för företags kommunikationsstrategier. 

 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar i denna uppsats är att undersökningsobjektet är den yngre generationen, även 

kallad generation Y. För att ha en utgångspunkt för konsumtionsmönster kommer generation 



Sida 14 av 81 
 

X användas. Undersökningen är även avgränsad till studenter. Detta då de anses vara 

köpkraften som kommer ut i arbetslivet.  

När man tittar på konsumtion så finns det flera olika benämningar som till exempel 

dagligvaror, sällanköpsvaror och kapitalvaror. Avgränsningar har även gjorts till konsumtion 

av sällanköpsvaror såsom kläder, skor och elektronik. Motiveringen till avgränsningen av 

sällanköpsvaror är då involveringsgraden i sällanköpsvaror och kan variera och därav bli 

intressantare att undersöka.  

Denna uppsats avser ej att belysa lågkonjunkturen påverkan. Dock kommer hänsyn tas till 

denna faktor då undersökningen genomförs under en lågkonjunktur. 

 

1.6 Definitioner 

Generation Y - är i denna uppsats de som är födda från 1977 fram till 1994.28 Generation Y 

kännetecknas av att de är ifrågasättande, därav namnet, samt att det är en shopping 

generation.29 Generationen är uppfödd med många valmöjligheter samt många 

kommunikationskanaler. Denna generation är uppvuxen med en interaktiv kommunikation 

samt ensidig där Internet har en stor del. De anses även ha stora sociala nätverk.30 Utförligare 

definition av generation Y återfinns i avsnitt 3. 

Generation X – är de som är födda mellan 1966 fram till 1976.31 

Sällanköpsvaror – Enligt Nationalencyklopedin definieras detta som varor som inhandlas mer 

sällan såsom kläder, elektronikvaror, fritidsvaror.32  

 

1.7 Perspektiv 

Denna uppsats har ett företagsperspektiv då den avser att hjälpa företagen att förstå de 

eventuellt nya konsumtionsmönstren. För att kunna besvara problemet krävs även ett 

kundperspektiv då konsumenten själv besitter den nödvändiga informationen för företagen om 

deras konsumtionsmönster.
                                                           
28 Evans M, Jamal A, Foxall G, Konsument beteende, (2006) s 119 
29 http://www.dn.se/nyheter/sverige/1.480472 (2009-04-05) kl 12:20 
30 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (2008) s 23 
31

 Evans M, Jamal A, Foxall G, Konsument beteende, (2006) s 119 
32 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/l%C3%A5ng/s%C3%A4llank%C3%B6psvaror (2009-04-14) kl 13:25 
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2. Metod 

 

I detta avsnitt redogörs undersökningens tillvägagångssätt. Ansats, urval samt metod för 

datainsamling presenteras. 

 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Hermeneutik och positivism 

Det hermeneutiska synsättet är en metod som framhäver betydelsen av förståelse för 

intentioner bakom text och tal samt för forskningsobjekt.33 Det handlar om läran om tolkning 

och förståelse. Man förklarar fenomen genom att sätta in dem i ett yttre sammanhang, sedan 

genom förståelse, tolkas dessa fenomen.34  

I det positivistiska synsättet finns det två centrala antaganden, att all kunskap om faktiska 

förhållanden vilar på sinneserfarenhet och att det däröver endast finns kunskap som rör 

förhållandet mellan idéer.35  

Denna studie kommer att analyseras utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Ur helheten har ett 

undersökningsfenomen skapats som tolkas genom insamlad data och med hjälp utav lämpliga 

teorier för problemet.  

2.1.2 Deduktiv och induktiv 

Deduktion och induktion anger alternativa sätt att arbeta med för att relatera teori och 

empiri.36 Deduktiv ansats innebär att man utgår från det generella till det konkreta. Man 

applicerar generella teorier på verkligheten, empirin. En annan ansats är induktiv, vilken 

innebär att man drar slutsatser från det mer speciella till det mer allmänna. Denna metod utgår 

från att man samlar in data och sedan söker efter generella mönster som kan göras till 

teorier.37  

                                                           
33 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/kort/hermeneutik (2009-04-14) kl. 17.00 
34 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/l%C3%A5ng/hermeneutik (2009-04-14) kl. 16.53 
35 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/l%C3%A5ng/positivism (2009-04-14) kl. 17.08 
36 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (2003) s 23 
37 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 35 
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Då denna studie utgår från det generella till det konkreta är det en deduktiv ansats. Generella 

teorier appliceras på insamlad empiri som fåtts genom intervjuer och enkäter. Utifrån 

teorierna kommer även variabler skapas, vilka sedan kommer att användas vid 

datainsamlingstillfällena. 

 

2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Med kvalitativ ansats menas att man samlar in kvalitativa djupgående data som ska ge en 

helhetsförståelse och en närhet till dem som studeras. Denna metod är även mer flexibel och 

slutsatserna kan överföras till andra situationer och fenomen. Analysen av data är mer 

integrerad i datainsamlingen än vid kvantitativ ansats.38 Kvantitativ ansats innebär att 

kvantitativ data insamlas genom exempelvis enkäter. Här sker analysen av data efter 

insamlingen och avsikten är att få fram slutsatser som är statistiskt generaliserbara.39  

För att kunna besvara studiens problemformulering samt syfte har en kvantitativ (enkäter) 

och en kvalitativ (intervjuer) undersökning genomförts. En kvalitativ ansats används i 

intervjuer hos informanterna på respektive företag samt med informanter ur generation. 

Syftet med intervjuerna är att få förståelse för vilka faktorer som avgör vid konsumtion hos 

generation Y samt en förståelse för hur företagen fungerar och hur deras kommunikation ser 

ut. Att använda kvalitativa intervjuer med både företagen och yngre generation är tänkt att ge 

ett större djup till undersökningen. Syftet med enkätundersökningen är att ge undersökningen 

en större bredd. Enkätundersökning kommer att genomföras på den yngre generationen 

(generation Y) samt den äldre generationen (generation X). Anledningen till att 

enkätundersökningen kommer att genomföras på generation X är för att få en referensram för 

konsumtionsmönstren. 

2.2.2 Metodtriangulering 

Metodtriangulering innebär en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta kan ge 

en mer heltäckande förklaring till de aktuella forskningsfrågorna. Undersökningsobjektet ses 

                                                           
38

 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 72-74 
39 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 73  
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från flera perspektiv, det vill säga att det används olika tekniker för att samla in och analysera 

data.40 

Då denna studie baseras på både kvantitativ och kvalitativ ansats kommer en 

metodtriangulering användas på generation Y. Enkäterna ger en bredd åt studien och djup 

ges genom intervjuerna. Metodtrianguleringens syfte är att genomföra kvalitativa 

intervjuerna först som en förberedelse för de kvantitativa enkäterna för att belysa viktiga 

områden att få med i enkäten utöver de som tas fram ur teorierna. 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Litteratursökning primär/sekundär data 

Primärdata innebär data som samlas in för undersökningens syfte, det vill säga förstahands 

rapporteringar.41 Sekundärdata innebär att informationen är skapad för andra sammanhang 

som t ex skriftliga källor.42 

Den primärdata som kommer användas i denna studie är den information som insamlas med 

hjälp av enkäterna samt intervjuerna. Sekundärdata är inget som kommer användas i denna 

undersökning. 

2.3.2 Urval 

Vid en totalundersökning så undersöker man alla i en population eller så kan man välja att 

endast undersöka en del av populationen, vilket kallas för urvalsundersökning. Med ett 

representativt urval menas att de utvalda är en miniatyr av populationen. Den avgörande 

principen för skapandet av representativt urval är slumpen.43 Om ett representativt urval finns 

gentemot populationen kan slutsatserna som dras från urvalsundersökningens svar gälla för 

den totala populationen.  

Vid kvalitativ ansats är avsikten att generera överförbar kunskap och inte statistiska 

generaliseringar. Valet av informant i kvalitativa undersökningar är ett så kallat strategiskt 

urval. Detta innebär att forskaren medvetet väljer vilka som ska delta i undersökningen.44 

                                                           
40 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 77-78 
41 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (2003) s 65 
42 Denscombe M, Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt (2000) s 201 
43 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 132-134 
44 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 84 
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Snöbollsmetoden innebär att man väljer informanter genom att man förhör sig om vilka 

personer som vet mycket om det tema som undersöks. Dessa kan kanske sedan i sin tur leda 

vidare till andra informanter som kan vara aktuella för undersökningen.45  

Urvalet till enkäten i denna undersökning är ett bekvämlighetsurval där slumpen får avgöra 

vilka respondenter som deltar. Respondenterna till enkäten kommer att vara studenter vid 

Södertörns Högskola då dessa är lättillgängliga för författarna. Anledningen till valet av 

studenter är att de kan ses som framtidens konsumenter eftersom det är de som efter avslutad 

utbildning kommer ut på arbetsmarknaden och förmodligen blir en köpstark kraft. Dock ska 

nämnas att det inte är mängden som de konsumerar utan vad det är som avgör vid 

konsumtion som undersöks. Urvalet är tänkt att innefatta studenter inom både generation Y 

och X det vill säga personer födda mellan åren 1977-1994 och 1966-1976. Tidpunkten för 

genomförandet av enkäten kommer noggrant att väljas så att det inte sammanfaller med 

exempelvis en tentamensdag för företagsekonomi studenter. Detta då kan påverka huruvida 

urvalet är representativt eller ej. Det kommer att genomföras sammanlagt 100 stycken 

enkäter.  

Intervjuer kommer att genomföras med både företag och individer inom generation Y. De 

informanter som deltar i intervjuerna i denna undersökning är sådana som väljs ut med tanke 

på den kunskap de besitter. Vid intervjuerna med generation Y används snöbollsmetoden då 

denna metod leder vidare till informanter som besitter kunskap om forskningsområdet, det vill 

säga har kunskap om sitt eget köpbeteende. Denna metod kommer även användas vid 

intervjuerna på företagen.  

2.3.3 Kvalitativa intervjuer 

Strukturerade intervjuer innebär att man använder en fast uppsättning frågor där frågorna samt 

ordningsföljden fastställs innan intervjun. Delvis strukturerade intervjuer innebär att 

intervjuerna grundas på en intervjuguide. Intervjuguiden är inte ett frågeformulär utan en lista 

på generella frågor samt teman som ska tas upp under intervjuns gång.46  

De kvalitativa intervjuerna som kommer att genomföras med informanterna från de olika 

företagen, ligger till grund för att få en förståelse för hur företagen idag arbetar med 

exempelvis sin kommunikation ut mot målgruppen. Intervjuerna vid företagen kommer att 

vara av strukturerad karaktär. Detta för att säkerställa att alla berörda variabler tas upp. De 

                                                           
45 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 85 
46 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 97-99 
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intervjuer som genomförs på informanter inom generation Y kommer vara av delvis 

strukturerad karaktär för att inte missa något viktigt område men även hålla öppet för 

eventuellt viktiga sidospår. Detta är vikigt för att informanterna kan ha intressanta samt 

viktiga synpunkter. Men att ha möjligheten att få ut så mycket information som möjligt, då 

dessa intervjuer till viss del kommer att ligga som grund till enkätundersökningen.  

2.3.4 Kvantitativa enkäter 

Semistrukturerande enkäter innebär en kombination av öppna samt prestrukturerade 

svarsalternativ.47 

Frågeformuläret som ska genomföras kommer att innehålla semistrukturerade frågor. 

Anledningen till detta är dels för att få med viktiga variabler för yngre generationens 

konsumtion men även för att ha en möjlighet att själva lägga till svarsalternativ som kan ha 

missats. Frågorna kommer delvis att bygga på de kvalitativa intervjuerna med generation Y 

samt de variabler som kommer tas fram ur teorierna. I enkäten kommer generation Y att delas 

in i två åldersgrupper.  

 

2.4 Bortfall 

Det finns två olika typer av bortfall, externt och internt. Externa bortfall är sådana personer 

som tillfrågas men inte deltar i undersökningen. Interna bortfall är när man i en enkät eller 

intervju ställer en fråga men inte får svar på den.48  

Då denna undersökning genomförs kommer det förmodligen inträffa ett antal bortfall. De 

externa bortfall i denna uppsats kan vara företag samt respondenter som avböjer deltagande 

av olika skäl. För att minimera detta kommer ett trevligt bemötande anammas samt  välja 

företag som är lättillgängliga för författarna. Interna bortfall som skulle kunna inträffa är om 

respondenterna inte svara på alla frågor i enkäten eller under en intervju. För att minimera 

detta kommer intervjufrågorna samt enkätundersökningsfrågor utformas så att inga frågor 

ska innehålla mångtydiga ord eller tvetydiglika frågor, då dessa kan lätt kan missförstås. 

                                                           
47 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 149-150 
48 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (2003) s 132-133 
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2.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet syftar till användbarheten hos ett mätinstrument och dess tillförlighet.49 Med 

mätinstrument menas den metod som man valt att använda för att mäta det som 

undersökningen avser att undersöka.50 För att det ska vara hög reliabilitet eller hög 

tillförlitlighet måste mätmetoden kunna motstå slumpinflytande, den får alltså inte 

påverkas/störas av yttre faktorer. Dessa yttre faktorer kan vara huruvida respondenten är 

stressad, trött och omotiverad till att delta i undersökningen. Även andra faktorer som miljön 

runt omkring respondenten kan påverka undersöknings tillförlitlighet. Om man använder sig 

utav enkäter kan även frågornas utformning och layouten påverka tillförlitligheten.51 

Validiteten har att göra med huruvida mätmetoden verkligen mäter det som den avser att 

mäta. Svårigheten med validiteten är att det är omöjligt att med säkerhet avgöra om en metod 

är valid eller inte.52 Validiteten får inte heller uppfattas som något absolut, det vill säga, att 

antingen är det valid eller inte, utan det är ett kvalitetskrav som kan vara tillnärmelsevis 

uppfyllt.53 En metodtriangulering kan medföra att tilliten till resultaten stärks det vill säga att 

validiteten blir högre.54 Inom validitetsbegreppet talar man om intern och extern validitet. 

Intern validitet har att göra med att man kontrollerar alla variabler, även de som tycks sakna 

betydelse för studien.55 Extern validitet innebär hur representerbart urvalet är gentemot 

populationen samt i vilken utsträckning resultatet från en undersökning är överförbart till 

andra områden.56   

Reliabiliteten i denna undersökning kan påverkas om respondenterna som svarar på 

enkätundersökning är påverkade av för författarna okända yttre faktorer såsom stress eller 

trötthet. För att minimera risken av att yttre faktorer påverkar respondenterna kommer 

tillfällena för enkätundersökningen samt intervjuerna att noga väljas ut det vill säga inte 

välja en tidpunkt då många kan vara påverkad av just stress. Validiteten kan aldrig sägas 

vara 100 % riktig vilket även gäller i denna undersökning. Metodtrianguleringen kommer att 

utföras vilket kan ha medföra att studien får högre validitet. Den interna validiteten kommer 

                                                           
49 Trost, J, Enkätboken, 2001, s 59 
50 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, (2:a upplagan) s. 67 
51 Lekvall P & Wahlbin C, Information för marknadsföringsbeslut (1993) s 213 
52 Lekvall P & Wahlbin C, Information för marknadsföringsbeslut (1993) s 211 
53 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 48 
54 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 77 
55

 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 261 
56

 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 267-268 
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att försöka göras så hög som möjligt genom att den teoretiska referensramen och dess 

variabler tills så stor grad som möjligt överensstämmer med problemställningen. Den yttre 

validiteten kommer att behandlas genom att välja ut tillsynes relevanta respondenter. Genom 

att göra både intervjuer samt enkäter på generation Y samt generation X kan den yttre 

validiteten stärkas. 

 

2.6 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att resultatet från en undersökning kan överföras till liknade 

situationer.57 

Denna undersökning är inte ute efter att kunna dra generaliserbara slutsatser utan att se om 

ett fenomen existerar, det vill säga om generation Y´ s konsumtionsmönstret är förändrat 

gentemot den äldre generationen. 

 

2.7 Källkritik 

Källkritik innebär ett kritiskt förhållningssätt till dokument och källor.58 Vad gäller 

sekundärdata är viktigt är att man förhåller sig kritiskt till dessa data då man inte vet hur 

denna tolkats av personerna innan samt att författarna själva i sin tur tolkar informationen när 

den inhämtas. 

I denna studie kommer som tidigare nämnts endast primärdata användas. Primärdata 

kommer att inhämtas genom intervjuer och enkäter. Vid inhämtning av primärdata kommer 

ett kritiskt förhållningssätt anammas i högsta möjliga grad.  

                                                           
57

 Tufte P-A & Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003) s 260 
58 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (2003) s 64 
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3. Teori 

 

Nedan presenteras teorier som är relevanta för undersökningens syfte. Avsnittet inleds med en 

förklaring av generationerna X och Y. Först tas relevanta teorier för företag upp och sedan 

tas relevanta teorier för generation Y’ s konsumtionsbeteende upp. 

 

 

I denna uppsats kommer det tas fram faktorer som är avgörande vid konsumtion för 

generation Y. Därmed är det av vikt att förstå tidigare generationers konsumtionsmönster men 

även den yngre generations konsumtionsmönster. De nya konsumtionsmönstren kan ha växt 

fram tack vare globaliseringen och Internet, vilka båda två har hjälpt till att förändra 

kommunikationsmönstren. 

Generationen som var innan generation Y brukar benämnas med X. Generation X är födda 

mellan åren 1966-1976. Denna generation har varit en viktig konsumentgrupp som spenderar 

mycket pengar. Generation X är kritiska till marknadsföring och forskare har funnit att det 

kan vara svårt att nå fram till denna grupp då de är en generation som varit med om så mycket 

reklam.59 Inom denna generation är det vanligt att både mannen och kvinnan gör karriär dock 

prioriterar man livskvalité framför höga löner och befordran.60 Generation Y är 80-talister och 

tidiga 90-talister, man brukar tala om ett ålderspann mellan de som är födda 1977-1994.61 En 

del anser att de kännetecknas av att de är ifrågasättande, därav namnet.62 Denna generation 

växte upp med många valmöjligheter samt många kommunikationskanaler. Denna generation 

är uppvuxen med en interaktiv kommunikation samt ensidig där Internet har en stor del.63 

Generation Y är inte lika skeptiska till reklam som den generationen innan, det vill säga 

generation X. Trots att generation Y inte är lika skeptiska till reklam som sina föregångare så 

är de ändå svåra att nå ut till i det mediebrus som råder. Budskapen i reklamerna bör vara 

både autentiska och produkten måste uppfattas som socialt acceptabel. Produkten ska helst 

fungera som en profilerings faktor i generation Y’ s vilja att uttrycka sin identitet genom de 

                                                           
59

 Evans M, Jamal A, Foxall G, Konsument beteende, (2006) s 119-120 
60

 Parament A, Marknadsföring kort och gott, (2008), s 34 
61

 Evans M, Jamal A, Foxall G, Konsument beteende, (2006) s 119 
62

 http://www.dn.se/nyheter/sverige/1.480472 (2009-04-05) kl 12:20 
63 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (2008) s 23 
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varor de konsumerar.64 Generation Y har en vilja att göra en skillnad samt att de vill 

förverkliga sig själva och betyda något. De har även en god förmåga att använda Internet och 

den nya teknologin som växer fram. De ökade möjligheterna med både enkel samt 

dubbelsidig kommunikation som denna generation har. Detta har gjort dem till genuint 

internationella och multikulturella. De stora kommunikationsmöjligheterna bidrar även till att 

generationen får många valmöjligheter samt kan skapa stora sociala nätverk.65 Enligt Fridolin 

är 80-talisterna inte alls som alla försöker framställa dem. Han menar att lågkonjunkturen 

under 1990-talet med alla dess nedskärningar har bidragit till att generation Y är rädda och 

utslagna inte alls kaxiga och ytligt optimistiska.66 Det finns fler alternativa syner på denna 

generation. En av dessa är att generation Y bara är intresserade av sitt eget personliga liv och 

att de har en dyrkan för kändiskapet.67  

Detta är av relevans för företagen då det är viktigt att förstå varför konsumenten handlar, de 

måste försöka sätta sig in hur konsumenten tänker. Då denna uppsats har för avsikt att 

undersöka den nya konsumtionsmönster som man kan uttyda på marknaden så lämpar sig det 

att inrikta sig på Generation Y. Detta då denna generation är på väg att bli den starkaste 

köpkraften i samhället och då blir det allt viktigare för företagen att förstå hur denna 

generation tänker. Det kan vara så att ett paradigmskifte bland generationerna är på väg och 

då de olika generationerna kännetecknas av olika egenskaper och sätt att tänka på blir det 

extra viktigt att man verkligen sätter sig in i hur den kommande generationen tänker.  

I denna studie ses generationens särdrag enligt följande; att de ser till att de yttre attributen 

som viktiga det vill säga de vill uttrycka sin identitet och status genom de varor de 

konsumerar. Även att de vill förverkliga sig själva, betyda något, deras kändisdyrkan och är 

ifrågasättande är särdrag som också har betydelse för undersökningen. Generation Y har 

också stora sociala nätverk samt att de inte är lojala konsumenter, detta är faktorer som har 

betydelse för studien. Generation X behandlas då dessa kommer ses som en utgångspunkt till 

generation Y.  

 

                                                           
64 Parament A, Marknadsföring kort och gott, (2008), s 34 
65 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (2008) s 21-23 
66 Svensson G, ”Samhället sviker de unga”, Dagens Nyheter, 3 april 2009 
67 Evans M, Jamal A, Foxall G, Konsument beteende, (2006) s 119 
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3.1 Teoriargumentation  

I dagens samhälle har generation Y fått en ökad betydelse framförallt när det gäller deras 

konsumtionsbeteende. Figuren nedan beskriver förhållandet mellan företag, generationen 

samt deras konsumtionsbeteende, som även binder samman teorierna. Generation Y är kund 

till företagen men påverkar även konsumtionsmönstren som kunderna har. När dessa 

överensstämmer kan nya strategier utformas. 

  

Figur 1, Teoretiska områden framtagen av Andersson/Bjurling 

Då konsumtions- och kommunikationsmönstren förändrats kan det kopplas till transaktions- 

och relationsmarknadsföring. I och med de förändrade möjligheterna kan den yngre 

generationens beteende vara bättre lämpat för något av dessa synsätt. Värdekedjan och 

värdestjärnan hör till dessa två synsätt och kan också förklara det förändrade konsumtions- 

och kommunikationsmönstren då det krävs olika kommunikationsmönstren för att dessa ska 

lyckas. Företagen kan vara något som påverkar konsumtionsmönstret då företagen har fått 

ändrade villkor för kommunikation i och med globalisering och Internet. Det kan även vara så 

att företagen i sig måste förändra sig till följd av de ändrade konsumtionsmönstren. Den 

förändringen som krävs av företagen är i första hand inom företaget, för att sedan utåt kunna 

förmedla en enad bild, då handlar det om hur företaget styrs, dess affärsidé men även de 

dominerande idéer kan behövas förändras för att anpassas till de nya förhållandena som 

skapats. För att anpassa sig efter dessa förändrade förhållanden kan det krävas en förändring 

hos företagen.  

Det förändrade köpbeteende kan ha bidragit till en förändrad köp- beslutsprocess. De 

förändrade konsumtionsbeteendena kan förklaras med hjälp av involveringsteori som 
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behandlar olika risknivåer. Det kan vara så att olika generationer värderar de olika 

risknivåerna på ett annat sätt än exempelvis tidigare generationer. Detta leder in till området 

tillfredställandet av behov. Kanske kan det även vara så att behoven har förändrats för den 

yngre generationen. Alla dessa delar hänger samman då det är av stor vikt för ett företag att 

vara ett öppet system för att kunna förstå och anpassa sig i den förändring som sker på 

marknaden. 

 

3.2 Perspektiv 

För denna uppsats finns det två relevanta perspektiv, transaktion och relationsperspektiv. 

Inom dessa skiljer sig den värdeskapande processen.68  

3.2.1 Transaktionsmarknadsföring 

I den traditionella transaktionsmarknadsföringen är utgångspunkten marknadsföringsmixen 

och dess 4: Pna. I detta perspektiv skapar företagen värde för kunderna, vilket innebär att 

marknadsföringen främst inriktas på att distribuera värde som i förväg producerats till kunden. 

Värdet på produkterna produceras enligt värdekedjan.69 Det finns inga ambitioner inom 

transaktionsmarknadsföring att skapa lojalitet.70 Kunden ses som ett objekt, en del av ett 

aggregerat system, och oftast sker utbytet genom masskommunikation och massdistribution.71 

3.2.2 Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföringen sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum.72 Kundvärdet 

skapas här genom relationen och samspelet mellan kunden och leverantören. Till skillnad från 

transaktionsmarknadsföringen ligger fokusen inte på produkter utan på värdeskapande 

processer där kunderna upplever det värde som växer fram. Kärnan här är att skapa värde inte 

distribuera värdet. Detta värde skapas i samverkan mellan leverantör och kund, och det krävs 

ett samspel.73 Det läggs stor vikt på skapande av lojalitet och då framförallt skapandet av 

                                                           
68

 Grönroos C, Service management och marknadsföring – kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen, 
(2008) s 40 
69 Grönroos C, Service management och marknadsföring – kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen, 
(2008) s.36-40 
70 Gummesson E, Relationsmarknadsföring från 4P till 30R, (2002) s. 31-32 
71 Grönroos C, Service management och marknadsföring – kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen, 
(2008) s.36-40 
72 Gummesson E, Relationsmarknadsföring från 4P till 30R, (2002) s. 16 
73 Grönroos C, Service management och marknadsföring – kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen, 
(2008) s.40-41 
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kundlojalitet.74 Relationsmarknadsföringens värdeskapande process kan ses som 

värdestjärnan där mervärde skapas utifrån att alla aktörer i ett nätverk är sammankopplade och 

integrerar med varandra.75 Transaktion mer enkelriktad kommunikation medan 

relationsperspektivet är mer dubbelriktad då man integrera med kunden och ser den som ett 

subjekt, en resurs i den värdebyggande processen.  

Relevans för uppsatsen 

Interaktion med kunden kan bli allt viktigare för företagen för få ett kunskapsutbyte med 

kunden. Genom detta utbyte så kan företaget få reda på om kunden är hög- eller 

låginvolverad vilket innebär att antingen transaktions- eller relationsmarknadsföring är 

bättre lämpat. Det kan vara så att det nya konsumtionsbeteendet kräver en övergång från 

transaktions- till relationsperspektivet, då den yngre generationen kan ses som mer 

nätverkande. Denna teori kommer att tillämpas först i analys och resultat beroende på vad 

undersökningen påvisar och för att därmed kunna avgöra vilket perspektiv som är det bäst 

lämpade.  

 

3.3 Företagsstruktur  

3.3.1 Mål- och processyn 

Målsyn innebär att man formulerar ett mål i början av en process, vilket man sedan arbetar 

mot. Vid en målprocess upprättar man en målhierarki där ett val görs av det mål som har den 

största måluppfyllelsen. Processyn innebär att man inte planerar framtida mål utan man 

planerar en vision av framtiden som byggs av de insikter man just nu har. Vägen fram till 

målet sker i en process och efter varje steg sker en utvärdering av erfarenheterna vilket tar 

tillvara lärandet. Mål- och processyn är lämpligt i olika situationer. Målsyn passar i en fast 

miljö då man bestämmer målen redan innan, medan processyn passar bättre i situationer då 

planeringsmiljön är okänd och flexibilitet och förmåga till nyskapande är viktiga 

förutsättningar för framgång.76 

                                                           
74 Grönroos C, Service management och marknadsföring – kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen, 
(2008) s.55-56 
75 Wikström S, Lundkvist A & Beckerus Å; Det interaktiva företaget - Med kunden som resurs, (1997) s 149-
151 
76

 Normann R, Skapande företagsledning, (1974) s 65-66 
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Relevans för uppsatsen 

Beroende om ett företag har en processyn eller en målsyn så påverkar detta hur företaget 

arbetar. Ett målstyrt företag kan tänkas vara mer styrt och oföränderligt än ett processtyrt 

vilket i sin tur kan innebära att de har svårt att följa med i omvärldens förändringar. Detta 

innebär även att företagen kan ha svårt att förstå och följa de förändringar som sker bland 

konsumenterna då generationsväxlingar sker och varje generation egentligen är olik. De 

faktorer som kommer att mätas är mål och processyn. 

3.3.2 Dominerande idéer 

Inom varje företag finns en uppsättning normer, standarder, värderingar, begrepp som 

tillsammans bildar en viktig del av en organisations idésystem. I detta idésystem finns idéer 

kring bland annat vad som är företagets roll och uppgift, organisationens struktur och så 

vidare. I detta system finns de dominerande idéerna.77 

Relevans för uppsatsen 

För att det ska kunna vara möjligt för ett företag att förändra sig och följa med i det som sker 

i omvärlden, krävs det ett idésystem som är öppet för interaktion. Om de dominerande 

idéerna är för strikta och styrda kommer det blir svårt för företaget att följa med i det som 

händer i omvärlden, som att konsumtionsmönstren förändras. Den faktor som kommer mätas 

är dominerande idéer.  

3.3.3 Affärsidé  

För att ett företag ska kunna ha en effektiv utbytesprocess så kräver detta en affärsidé. 

Normann menar att då företaget interagerar med sin omgivning så är det av stor vikt att man 

har en balans i relationerna till omvärlden. För att uppnå denna balans måste företaget välja 

sin utbytesmiljö, den miljö med vilken man utför sina utbyten med. Detta val är av stor vikt då 

den både kan möjliggöra men även stävja företagets resurser.78 

Relevans för uppsatsen 

Det är viktigt att man har en välutvecklad och ”passande” affärsidé för att lyckas och 

bibehålla sin position på marknaden. Texten påpekar även hur svårt det kan vara att förändra 

de dominerande idéerna som ett företag har. Om affärsidén inte stämmer överens med den 

efterfrågan som finns på marknaden så krävs att affärsidén förändras eller så kommer 

företaget att försvinna. Efterfrågan styrs till viss del av konsumtionsmönstren som finns på 

                                                           
77 Normann R, Skapande företagsledning(1974) s28-29 
78 Normann R, Skapande företagsledning (1974) s 37 
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marknaden. Generation Y måste förmodligen återfinna något av sina särdrag i affärsidén för 

att attraheras till företaget. Affärsidén är den faktor som kommer att mätas. 

 

3.4 Kommunikation 

3.4.1 Kommunikationsmodellen 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell menar på att kommunikation är en metod för 

att sprida meddelanden. I sin grund är modellen egentligen en matematisk 

kommunikationsmodell.79 Kotler har bidragit med en omarbetad kommunikationsmodell med 

nio element och som även är dubbelriktad. Modellen fungerar som så att en sändare kodar ett 

budskap som skickas till den utvalda mottagaren. Meddelandet måste här kodas så att det är 

målgruppen som tar del av budskapet och kan avkoda det. Meddelande förs sedan vidare 

genom ett medium som kan nå målgruppen som sedan kodas. Det är viktigt att sändare har 

utvecklar feedback kanaler så att mottagaren kan svara på meddelandet och ge respons. Under 

denna process utsätts sändare, mottagare samt meddelande för olika typer av brus. Sändare 

måste veta vad det är för typ av målgrupp man har för sikte så att man den typ av respons man 

vill ha och som går att mäta men även så att målgruppen kan avkoda meddelandet. Ju mer 

sändaren och mottagarens erfarenhet överensstämmer, desto effektivare blir budskapet.80  

 

Figur 2, Kommunikationsprocessen, fri översättning (Kotler 2006) 

                                                           
79 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/l%C3%A5ng/kommunikationsmodell#(2009-04-20) kl 15:46 
80 Kotler P & Keller K, Marketing Management (2004) s 539 
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Relevans för uppsatsen 

Kommunikation är intressant i denna uppsats då det är kommunikationen från företaget som 

når ut till konsumenten och som i mångt och mycket avgör om ett köp görs eller ej. Även då 

konsumtionsbeteende kan skilja sig från föregående generation kan det vara så att en 

förändring av kommunikation krävs för att ett utbyte ska ske. Då det även finns fler 

kommunikationsmöjligheter idag, med bland annat Internet, så får kommunikationen en 

större roll. Internet bidrar även till att företagen kan nå ut till fler konsumenter. Även om 

kommunikationen är dubbelriktad eller enkelriktad kan påverka utbytets effekter. 

Kommunikation är den faktor som kommer att mätas.  

 

3.5 Motivation 

3.5.1 Maslow´s behovshierarki 

Abraham Maslow’s teori om behov förklarar att människor drivs av olika behov vid olika 

tillfällen och att människans motivation drivs utefter de behov man har. Hierarkin är ordnad 

efter det mest nödvändiga med fem steg.81 De fem stegen är med det nödvändigaste först 1) 

fysiologiska behov/kroppsliga behov, 2) Trygghetsbehov, 3) gemenskaps- och 

tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning och 5) behov av självförverkligande.82 

Människan börjar med att tillfredställa de behov som är mest nödvändiga för att sedan sträva 

upp för stegen. Teorin säger att en man som svälter är inte intresserad av de senaste nyheterna 

inom konstvärlden då han inte har uppfyllt det mest basala behovet, mat och mättnad. Han är 

inte heller intresserad av att luften han andas är ren då detta är ett behov ovan den kroppsliga 

nivån.83 Maslow menar även att, om de lägre behoven tillfredställs först så kan det vara de 

högre ordnande behoven som är de mest givande för oss och för samhället i sig. När de lägre 

behoven är uppfyllda kan människan koncentrera sig på annat och utveckla sig på fler sätt. 

Maslow menar vidare att är människan väl har uppnått de högre behoven och vant sig vid 

dessa kan känslan av dem vara så starka att det är bättre att dö än att leva utan detta värde.84  

Relevans för uppsatsen 

Se vilka behov som är viktiga för generationen vid ett eventuellt köp av en sällanköpsvara. 

Teorin är även viktig för studien då hierarkin kan ha förändrats och de olika behoven kan ha 
                                                           
81 Kotler P & Keller K, Marketing Management (2004) s 185 
82  http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/l%C3%A5ng/behovshierarki (2009-04-16) kl 15:51 
83 Kotler P & Keller K, Marketing Management (2004) s 185 
84 Desmond J, Consuming Behaviour (2003) s 150-151 
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bytt plats. Men teorin är även viktig ur ett företagsperspektiv förstå för om behoven har 

förändrats krävs en anpassning till det nya. Den faktor som kommer att mätas genom denna 

teori är behov. 

3.5.2 Consumer needs 

Ett alternativt synsätt till motivation är fokus på olika specifika behov och dess påverkan på 

beteendet: Behov av prestation: människor med ett stort prestationsbehov värderar personligt 

fullbordande högt och de lägger fokus på de produkter och tjänster som signalerar framgång. 

Behov av samhörighet: detta behov är relateras till sådana produkter som man konsumerar i 

grupp såsom diverse gruppsporter, barer och shopping gallerior. Behov av makt: detta behov 

relateras till sådana produkter som får konsumenten känna att denne har makt över sin 

omgivning. Ett exempel kan vara stora ljudanläggningar som sprider ut den musik man 

lyssnar på, så omgivningen får ta del av den också. Behov av att vara unik: för att en produkt 

ska svara till detta behov gäller det att produkten vädjar till att framhäva konsumentens 

karaktäristiska.85  

Relevans för uppsatsen 

Teorin är viktig för att se vad det är som påverkar konsumtionsbeteendet. Teorin visar på att 

det finns andra behov som kan styra än de som återfinns i Maslow’s hierarki. Behoven kan 

anses vara på ett utav de högre trappstegen i Maslow’s trappa och att det blir en inbördes 

värdering på samma trappsteg. Generation Y’ s olika särdrag kan man återfinna i dessa fyra 

kategorier och därav är det intressant att se vad som har högst betydelse. Den faktor som 

kommer att mätas är behov. 

3.5.3 Freuds motivationsteori 

Menar att ett köp som en människa gör kan motiveras genom det bakomliggande motivet. 

Man menar att man inte bara köper fördelar med egenskaperna hos en produkt utan dessa kan 

även tillfredställa djupare underliggande behov. Sigmund Freud skiljer mellan 3 

grundläggande strukturer i medvetandet som även har olika nivåer. Den första är överjaget, 

även kallat superegot. Denna befinner sig i på den medvetna nivån. Den andra är jaget, som 

även kallas ego och befinner sig i det undermedvetna. Den sista är detet, även kallad id och 

finns i det omedvetna.86Detet(id) är det omedvetna där man kan finna en inre motivation som 

ligger till grund för instinktiva drivkrafter. Inom Detet finns människans impulser. I mångt 

                                                           
85 Solomon M, Consumer Behavior- Buying, Having and Being (2004) s 121 
86 Evans M, Jamal A, Foxall G, Konsument beteende, (2006) s 22-23 
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och mycket kan man se att inom Detet strävar man efter en omedelbar tillfredställelse som 

styrs av egenintresse och kortsiktighet. Överjaget(superego) behandlar en mer yttre drivkraft 

och här finns värderingar som personer som individen ser upp till har. Jaget(ego) balanserar 

detet och den verkliga världen. Jaget kan kontrollera våra instinkter på grund utav att den 

finner sig på en undermedveten nivå. Jaget strävar efter att, med realistiska medel, nå upp till 

överjagets krav.87 

Relevans för uppsatsen  

Det är av vikt för företaget att veta vad det är som driver konsumenten till köp. Denna teori 

redogör för att det kan finnas mer än bara ”fysiska” fördelar med en produkt som är 

drivande/avgörande. I samband med det ökade brus som finns på marknaden kan detta bli allt 

viktigare. Då det är generation Y som är i fokus i denna uppsats är det intressant att se om 

det är detta som är mer avgörande än exempelvis just fysiska attribut med en produkt. Även 

generation Y´s dyrkan till kändisskap kan förklara denna teoris relevans ytterligare. Den 

faktor som kommer att mätas ur denna teori är motivation.  

 

3.6 Involvering 

Fill menar att involveringsteorin handlar om att förstå hur konsumenterna blir engagerade i 

köpprocessen. Köpprocessen beror sedan på hur pass involverad konsumenten är i produkten 

eller tjänsten.88 En persons upplevda relevans av objektet baserat på deras invanda behov, 

värderingar och intressen och detta kan definieras som involvering. Objektet kan vara en 

produkt eller ett varumärke, annonsering och köpsituation. Begreppet involvering kommer ur 

motivations koncept och detta innebär att kunden blir av objekten motiverade till att 

uppmärksamma produktinformationen och detta leder vidare hur involverad kunden blir.89  

Viktiga faktorer i involveringen är personlig relevans, upplevd risk samt tid. Dessa tre 

faktorer samverkar. Personlig relevans handlar om hur pass relevant köpet av en viss produkt 

för kunden är vid ett visst köptillfälle. Det handlar bland annat om kundens tidigare 

erfarenheter, värderingar eller förväntningar på en viss produkt men även vilka avsikter 

kunden har med köpet spelar in. Risk relaterar till den graden risk som människor upplever 

vid ett köpbeslut. Detta kan variera mellan köptillfällen samt mellan olika sorters produkter.  

                                                           
87 Evans M, Jamal A, Foxall G, Konsument beteende, (2006) s 22-24 
88 Fill C, Marketing Communications, (1999), s 96 
89 Solomon M, Consumer Behavior- Buying, Having and Being (2004) s 124-125 
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En kunds benägenhet att hantera risker speglar kundens upplevda risk. Det finns fem olika 

risker; Förväntning/funktionell, finansiell, fysisk, social och självförverkligande. Tid avser 

den tid som kunden lägger ner för att reducera risken. Exempelvis kan det vara genom 

informationssökning och/eller att utvärdera de olika alternativen. Under köpprocessen skiftar 

kunden mellan hög och låginvolvering allteftersom ens riskupplevelse och erfarenhet 

förändras. För att företagen ska kunna anpassa sin marknadsföring måste de förstå 

konsumenternas grad av involvering.90 

3.6.1 Hög involvering 

Om ett köp uppfattas ha både hög personlig relevans och upplevd risk så tyder det på hög 

involvering. Exempel på höginvolverande produkter är diskmaskiner, hus och bilar. 

Konsumenten lägger ner mycket tid på att söka och samla in så mycket information som 

möjligt för att minimera den upplevda risken. Då risken kan anta många olika former så kan 

även kläder, parfym eller smycken representera ett höginvolverat köpbeslut.91 Om en kund är 

höginvolverad kan detta ofta kopplas till att kunden är lojal i större utsträckning. 92  

 

Figur 3, Höginvolvering, fri översättning(Fill, 1999) 

3.6.2 Låg involvering 

Information om produkten söks på ett passivt sätt på grund utav låg risk och låg personlig 

relevans.93 En avgörande faktor vid köp är priset samt tidigare erfarenheter av produkten 

och/eller varumärket. Exempel på låginvolverande produkter vara bröd, mjölk och godis.94 

                                                           
90 Fill C, Marketing Communications, (1999), s 96-105 
91 Fill C, Marketing Communications, (1999), s 102 
92 Fill C, Marketing Communications, (1999), s 106 
93 Fill C, Marketing Communications, (1999), s 105 
94 Fill C, Marketing Communications, (1999), s 102 
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Figur 4, Låginvolvering, fri översättning(Fill, 1999) 

Relevans för uppsatsen 

Involveringsteorin är relevant för studien då denna förklarar konsumtionsbeteendet hos 

individen. Involveringen är i princip köpprocessen där beslut kring köp fattas. Behov och 

motivation påverkar involveringen och leder till att konsumenten antingen blir hög eller 

låginvolverad. Motivation kan ses som en bidragande faktor till involveringsgraden. 

Informationssökning är en avgörande variabel i involveringsgraden och då generation Y har 

större kommunikationsmöjligheter har de även större möjligheter att ta reda på information 

om produkten innan köp. Denna information gör även att de skapar attityder eller 

förväntningar av märket. Faktorn som kommer att mätas är involveringsgraden. 

 

3.7 Teoretisk syntes 

Denna uppsats har till avsikt att belysa de faktorer som är viktiga för företagen att förstå när 

konsumtionsmönstren förändras. Konsumtionsmönstren påverkar företagen, vilket då kan 

innebära att en förändring av de inre strukturerna måste ske för att kunna möta det nya 

konsumtionsmönstret. Företagen måste anpassa sig efter de behov som finns på marknaden. 

Detta kan ses som företagets egenskaper. Motivationen kan styra eller styras av den 

personliga relevansen samt riskbenägenheten hos individen. Sedan kan det även vara ett hög- 

eller låginvolverat engagemang. Tidsaspekten kan även vara med och påverka 

riskbenägenheten. Involveringen med dess faktorer påverkar huruvida generationen är hög- 

eller låginvolverad i olika produkter. Det kan vara så att ett paradigmskifte håller på att ske, 

där de avgörande faktorerna för konsumtion skiljer sig mellan generation Y och X. 
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De ovannämnda faktorerna är av sådan karaktär att de kan påverka generation Y’ s 

köpmönster och kan ses som marknadsegenskaper. Då generation Y är en kund så kan det i 

sin tur leda till att företagen måste förändra sina strategier i bemötandet. Företagets 

kommunikation kan till viss del påverka generation Y’ s konsumtionsmönster men till största 

del är det företagen som måste anpassa sin kommunikation efter generationen. Olika 

kommunikationsmedel är sätt som företaget kan använda för att nå konsumenterna. Beroende 

på vilken målgrupp företaget är intresserade av, kan olika kommunikationsmedel vara till 

fördel eller nackdel. Det kan även vara så att de nya konsumtionsmönstren ger en bättre 

respons på antingen relationsmarknadsföring eller transaktionsmarknadsföring. Vilken 

kommunikationsstrategi som företagen väljer att använda för att möta sin målgrupp kan bli 

avgörande för om man får långsiktig överlevnad eller inte. 

 

Figur 5, Teoretisk syntes framtagen av Andersson/Bjurling 

Företagets  
egenskaper 

Marknads-
egenskaper 
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3.8 Teoretisk referensram 

Denna uppsats har som syfte att genom en analys av generation Y:s konsumtionsmönster 

utvärdera förutsättningar för företags kommunikationsstrategier. Analysen av generation Y´ s 

konsumtionsmönster har som avsikt att ta fram viktiga faktorer vid konsumtion. För att kunna 

besvara detta så har det ur teorierna framtagits olika faktorer som i sin tur lett till olika 

variabler. Dessa avser undersökningen att mäta för att kunna svara på både 

problemformuleringen samt syftet.  

Teori   Faktor  Variabler  

Mål-/processyn  Mål-/processyn Flexibelt/styrt arbetssätt 

Dominerande idéer  Dominerande idéer Kultur, struktur 

Affärsidé   Affärsidé  Vem, Vad och Hur 

Kommunikationsmodellen Kommunikation  Kommunikationskanaler 

Enkel-/dubbelriktad 

kommunikation 

Maslow’s behovshierarkin Behov  Fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, 

gemenskapsbehov, behov 

av uppskattning och 

behov av 

självförverkligande

  

Consumer needs  Behov  Behov av prestation, 

samhörighet, makt och att 

vara unik. 

Freuds motivationsteori  Motivation  Jaget och överjaget  

Involvering Involveringsgrad Risk, personlig relevans, 

 informationssökning  
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De områden som avses att undersöka är hur företagen ser ut idag och handlar i fråga om 

kommunikation. Faktorerna som kommer att mätas hos företagen är mål- och processyn, 

dominerande idéer, affärsidé samt kommunikation. Vad gäller generation Y och X är det 

faktorer kring kommunikation, behov, motivation och involvering som kommer att mätas.  

När det gäller företagets perspektiv är det intressant att med hjälp av de framtagna variablerna 

se hur företaget idag ser ut strukturmässigt men även hur kommunikationen ser ut. För att se 

om det finns ett behov till förändring hos företagen krävs det kunskap kring dess verksamhet. 

Det är den inre strukturen av företaget som då blir aktuell. Beroende på om arbetssättet inom 

företaget är målstyrt eller processtyrt kan man avgöra om företaget är flexibelt eller hårt styrt. 

Företagets affärsidé har betydelse för om företaget attraherar de tänkta konsumenterna. Det 

intressanta är att se vad företaget erbjuder, till vem och hur de gör det. Kommunikationen är 

en faktor som har betydelse för företaget. Variabler blir vilka kommunikationskanaler som 

företagen använder samt om dessa är enkel eller dubbelriktade vilket även kopplas till vilket 

perspektiv man har på kunden, det vill säga transaktions- och relationsmarknadsföring.  

De variabler som rör konsumtionsbeteendet har tagits fram för att få en inblick i vad som styr 

generation Y’ s konsumtion. Det kommer även att mätas hur generation ser på olika 

kommunikationskanaler och huruvida en enkelriktad eller dubbelriktad kommunikation kan 

påverka. Behov och motivation kommer att mätas utifrån ett flertal variabler. Det handlar om 

de underliggande behov som kan vara avgörande för vilka risker de är villiga att ta vid 

konsumtion. Graden av personlig relevans kan påverka samt tiden man lägger ned på att söka 

information om produkten kan påverka involveringen. Ju högre personlig relevans en produkt 

har för konsumenten, desto högre blir involveringen. Här kan även behov och motivation ha 

betydelse för hur relevansen upplevs av konsumenten. Dessa variabler leder i sin tur till att 

konsumenten antingen kan vara hög- eller låg involverad i produkten. 

Variablerna ur Freuds motivationsteori kommer endast användas vid intervjuerna med 

generation Y. 
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4. Empiri 

 

Under följande avsnitt presenteras data som samlats in genom intervjuer och 

enkätundersökning. Först presenteras företagen och sedan insamlad data från företagen. 

Därefter presenteras insamlad data kring generation Y samt X.  

 

 

4.1 Företag 

DinSko är en del av det familjeägda skodetaljistföretaget Nilson Group AB. Företaget är 

Sveriges största detaljistkedja inom skor och huvudkontoret ligger i Varberg. DinSko finns 

även etablerat i Norge, Finland och Danmark. I hela norden finns närmare 150 butiker.95 

New Yorker är ett tyskt företag som startades 1971 med huvudkontor i den tyska staden 

Braunschweig. Företaget har butiker i 25 olika länder vilket gör dem till ett av Europas största 

företag inom modeindustri. Den första internationella satsningen skedde 1994.96 Företaget 

etablerade sig på den svenska marknaden i början av 2007.97 

4.1.1 Mail intervju DinSko 

På grund utav yttre omständigheter skedde ett internt bortfall på frågorna rörande 

organisationens struktur samt affärside redovisas endast svaren kring kommunikation. 98 

Kommunikation 

DinSko använder sig utav flera olika kommunikationskanaler bland annat dagspress såsom 

Metro men även Modemagasin som veckorevyn, vilket de anser vara en stark 

kommunikationskanal. Deras målgrupp är något bredare än de som innefattas i generation Y. I 

butikerna arbetar det mycket med inspiration och butikerna i sig är en mycket viktig 

mediekanal. När det gäller Internet använder de sig främst av sökordsannonsering men även 

banner annonser. Till sina klubbmedlemmar använder de sig även av mail, vilket gör att det 

                                                           
95 http://www.dinsko.se/Om-oss.aspx (2009-05-18) kl. 12.20 
96

 http://www.newyorker.de/pages/en/company/facts/our_motivation_marketing.html (2009-05-18) kl. 13. 00 
97 http://www.newyorker.de/pages/en/company/facts/company_history.html (2009-05-20) kl. 12.56 
98

 Intervjufrågor se Bilaga 10.1 
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blir en direkt kommunikation med kunden. För att DinSko också ska nå en ung målgrupp 

använder de radioreklam som komplement.  

4.1.2 Mail intervju New Yorker 

Företagsstruktur 

New Yorker har en hierarkisk struktur inom butikerna men det fortsätter även på högre nivåer. 

Butikscheferna kan själva fatta beslut om de innehar rätt befogenhet/kunskap som krävs för 

beslutet annars måste de vända sig till den högre nivån. När besluten rör finansiella medel har 

den finansiella chefen i Sverige samt försäljningschefen i Tyskland sista ordet. Kulturen i 

butikerna anses vara god, med mycket skratt och glädje. Det finns ett samarbete mellan 

butikerna vilket göra att man kan hjälpa varandra i olika situationer. 

Företaget arbetar efter finansiella mål som exempelvis budgetsättning samt 

kostnadsmålsättningar för varje butik. Affärsidé är att företaget riktar sig till 12-40 åringar 

och ska bistå dem med snygga moderna och moderiktiga kläder till ett bra pris. Den äldre 

delen utav målgruppen anser ha en större köpkraft medan den yngre delen oftast kommer in 

med en förälder och handlar. Under köptillfället anser företaget att kunden är delaktig i 

köpprocessen. Företaget har i Sverige inte kundkort eller någon klubb utan de anser att 

kläderna har ett så pass bra pris i förhållande till konkurrenter som använder sig av 

medlemskort och klubbar. Huruvida kunderna är hög- eller låginvolverade är svårt att säga 

dock anser han att de flesta kunder som köper kläder är höginvolverade i mode och det som 

finns på marknaden. 

Kommunikation 

New Yorker marknadsför sig i Sverige via bioreklam, posters och annonser i Metro. Det kan 

även hända att det blir lokala annonser via centrumet där butikerna finns. Besluten angående 

marknadsföringen tas på högsta ort (Tyskland) och planeras av marketingavdelningen. Vad 

som ligger till grund för valen av marknadsföringskanal bestäms även detta av 

marketingavdelningen. När det gäller användningen av Internet har företaget sin hemsida men 

använder sig inte av något annat, en anledning till detta är att Europa inte är lika långt 

framskridna i tekniken och användningen av Internet som Sverige. 
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4.2 Intervjuer generation Y 

Nedan presenteras resultatet från intervjuer med informanter ur generation Y.99 

4.2.1 Intervju 1 

Man, 25år gammal, arbetar ej vid sidan av studierna.  

Kommunikation 

Han upplever inte att han påverkas av reklam, dock kanske tv-reklam då han av ren lathet 

sitter kvar. Han anser att det är viktigt att reklamen skapar en ”vill ha”- känsla. Förmodligen 

påverkas man undermedvetet, man ser något och blir sugen, det vill säga vill ha känslan 

skapas, men det är ingenting som man skulle springa ut och köpa i just det ögonblicket. Han 

nämner även att pop-ups på Internet är ett störande moment men att reklam för film mer kan 

påverka honom till att han går och ser filmen.  

Motivation 

Vid inköp av kläder och skor är det behovet som styr men vad vänner och bekanta tycker 

spelar även in, då han sällan handlar själv. Om han ska handla kläder så är det ofta planerade 

inköp. Vid köp av ny produkt är det viktigaste för honom att produkten känns som han, att 

han kan identifiera sig med produkten. Produkten får gärna vara lite annorlunda från de 

produkter man redan har. Att påverkas av kända personer i reklam ansåg han inte som helt 

främmande, speciellt om det är någon som han ser upp till. Kända personen i reklam är ett 

roligt inslag men påpekar att personen själv måste kunna stå för produkten för att reklamen 

ska få en mening. 

Involvering 

Han anser att han blir noggrannare med informationen kring produkten då den är dyrare. 

Informationssökningen sker främst på Internet då flest möjligheter finns där, exempelvis 

prisjämförelser. Påpekar även att Internet har bidragit till att informationssökningen sker mer 

noggrant då Internet gett fler möjligheter men även ökad tillgänglighet. Det är sällan man 

orkar gå i butiker och leta information. Även det ekonomiska läget kan ha inverkan på 

informationssökningen, då mindre inkomst kan leda till att man söker noggrannare efter 

                                                           
99 Intervjufrågor se Bilaga 10.2  
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informationen. Internet värderas högt när det gäller värdet på informationen då han själv söker 

informationen. Vänners information värderas högre än butikssäljare men dock ger vänner inte 

någon ren fakta. Varumärken saknar större betydelse för informanten, dock tycker han att han 

har vissa butiker som passar honom bättre. Det är inte heller viktigt att kunna identifiera sig 

med varumärket då det mer är produkten i sig som är det viktiga. Han anser sig själv inte vara 

så engagerad vid inköp av kläder och liknande produkter då han saknar intresset. Han påpekar 

även att alla valmöjligheter gör att man får lite av ett tunnelseende. Det måste vara något 

speciellt med produkten för att han ska lägga mer tid och intresse.  

4.2.2 Intervju 2 

Kvinna, 24 år gammal, arbetar minimalt extra som knappt kan räknas. 

Kommunikation 

Vad gäller reklam upplever informanten att hon påverkas av reklam och att hon förmodligen 

köper varor som hon känner igen från reklam. Hon tror att man påverkas undermedvetet av 

reklam. Hon tycker inte om radioreklam och tycker även att Internetreklam kan vara jobbig. 

Däremot anser hon att tv-reklam som är lite annorlunda kan vara kul. 

Motivation 

Vid köp av en produkt är det oftast priset som avgör men även i viss mån kvalitén. Kvaliteten 

spelar en större roll ju dyrare produkten är. Det viktigaste vid ett inköp av en produkt som 

exempelvis klädesplagg eller skor är tillgängligheten. Hon vill inte behöva gå runt hela staden 

för att hitta det hon är ute efter. Men även priset och användningsområdena för produkten 

spelar in. Kända personer i reklam påpekar hon kan ha en viss påverkan, dock en ofrivillig 

sådan. Man kanske lägger märke till vem det är som är med i reklamen, utan detta är något 

som man kan komma på i efterhand. 

Involvering 

Informationssökningen kring en produkt sker främst på Internet och om det gäller en dyrare 

produkt. Vid värdering av information väger vänner och bekanta tyngst eftersom de 

förmodligen har erfarenhet av produkten. Internet värderas inte så högt och då inte heller 

recensioner på Internet. Hon anser inte att varumärket har betydelse då det gäller kläder och 

skor. När det däremot handlar om tekniska produkter har varumärket en större betydelse. 

Dock är det inte ofta hon handlar produkter av samma varumärke. Företagets värderingar 
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saknar betydelse vid köp av en produkt. Om hon har höga förväntningar på en produkt innan 

ett köp så påverkar det. Om hon t ex köper en ny kamera som hon har höga förväntningar på 

så kan hon tänka mig att lägga ned mer pengar. De saker som hon lägger ned mer pengar på är 

sådant som hon inte ofta handlar.  

4.2.3 Intervju 3 

Kvinna, 27 år gammal, arbetar extra vid sidan av studierna. 

Kommunikation 

Informanten anser att hon påverkas mest av reklam som handlar om produkter som hon inte 

brukar handla, då det kanske är lättare att hon uppmärksammar dem. Reklam som är innovativ 

är sådan reklam som förmodligen påverkar henne positivt. Reklam som är innan man ska titta 

på tv på Internet upplever hon som irriterande då det inte är något som man valt och inte 

heller något som man kan välja bort.  

Motivation 

Vid köp av produkter tar hon sig råd till allting och det har säkerligen hänt att hon någon gång 

köpt en produkt och dragit in på något annat. Vid köp är det behovet och funktionen av 

produkten som avgör. Funktionen när det gäller kläder är inte så viktig utan mer kvaliteten 

och att plagget passar henne. Det viktigaste med produkten vid köp är att den tillfredställer 

henne och passar det humör hon har den dagen. Men den ska även passa in med befintliga 

produkter och kunna användas ett tag framöver.  

Att impulshandla händer ofta men den största avgörande orsaken till detta är om det är ett lågt 

pris eller inte. Informanten ser inget fel med kända personer i reklam. Hon anser sig kunna ta 

till sig sådan reklam om det är någon som hon ser upp till. Men hon påpekar dock att forumet 

för reklam och den person som är med i reklamen måste överensstämmer annars blir det 

mindre trovärdigt.  

Involvering 

När en produkt är dyrare så kan informanten tänka sig lägga ned mer tid på att söka 

information kring produkten. Informationen hämtas hos bekanta, vilka hon  frågar om råd 

men läser även på Internet där man kan jämföra priser. Information hämtas även i butiker 

dock värderas denna information endast högt om försäljaren verkar kunnig. Även bekantas 
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information värderas högt men informationen som man finner på Internet värderas däremot 

inte speciellt högt.  

Varumärket har betydelse då ett etablerat varumärke kan ge en större trygghet. Att kunna 

identifiera sig med ett varumärke har en viss betydelse. Informationen kring ett varumärke 

söker hon inte upp aktivt. Men om hon får veta något om varumärket som inte tilltalar henne, 

så kan hon ta ett ställningstagande att inte handla av varumärket. Hon kan handla produkter av 

samma varumärke men är inte speciellt fäst vid något och kan ändra sig. Vid köp av produkter 

är hon spontan. Hon anser inte att hennes konsumtion har förändrats sedan ett år tillbaka utan 

menar på att hon handlar, och det gör hon hela tiden. 

 

4.3 Enkätundersökning generation Y 

Enkätundersökningen omfattade 100 respondenter varav 16 var externa bortfall. Fördelningen 

av respondenterna blev att generation Y representeras av 77 stycken och generation X av 7 

stycken.100 Generation Y delas upp i två kvartiler, en yngre och en äldre, där den yngre 

omfattar åldern 15-22 år och den äldre omfattar åldern 24-32 år. Det totala antalet 

respondenter i den yngre delen är 52 stycken där 34 stycken är kvinnor och 22 stycken är 

män. I den äldre delen är det totala antalet 25 stycken varav 15 stycken är män och 10 stycken 

är kvinnor. Merparten i båda kvartilerna i generation Y arbetar. I den yngre delen arbetar 

totalt 34 stycken och 14 stycken i den äldre delen.101  

4.3.1 Kommunikation/påverkan 

Större delen av generationen upplever att reklam påverkar dem i positiv bemärkelse. Dock är 

det i den yngre delen många som anser att reklam varken påverkar dem positivt eller negativt. 

I den yngre delen är det även fler kvinnor än män som anser sig påverkas till en positiv 

inställning av reklam. Den reklam som generation Y anser sig påverkas mest av är tv-reklam. 

Tidningsreklam påverkar också dock var det endast ett fåtal i den yngre generationen som 

ansåg detta. Den äldre delen anser även att reklamblad påverkar utöver tv-reklamen. 

  

 

 
                                                           
100  Enkät se Bilaga 10.3 
101 Fullständig svarstabell se Bilaga 10.4 
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Fråga 6 - Vilken reklam upplever du har störst påverkan på dig? 

Bortfall: 4 kvinnor 

 Yngre delen Äldre delen 

Man Kvinna Man Kvinna 

Tv- reklam 13 16 6 3 

Radioreklam 0 0 0 0 

Tidningsreklam 5 2 1 1 

Reklam via mail 1 2 0 0 

Internetreklam(banners, 
pop-ups) 2 1 0 1 

Butiksreklam 0 3 2 2 

Reklamblad 0 2 4 1 

Annat, i så fall vad? 1*  
  

2*1 
 

2*2  
 0 

Totalt  22 28 15 8 

 *(via andra människor) *1(Vänner) *2 (reklam i kollektivtrafik, kompisreklam)  

Tabell 1 

4.3.2 Motivation 

Vid frågan om man någon gång köpt ett klädesplagg eller liknande och dragit in på något 

annat så svarar en majoritet inom båda ålderskategorierna att de har det. Dock ska det nämnas 

att det är en majoritet kvinnor som anser att de kan dra in på något annat medan en majoritet 

av männen som inte anser det. Av de som någon gång dragit in på något annat svarade 

majoriteten inom båda ålderskategorierna att de dragit in på nöje. 
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Fråga 7 - Har det hänt att du någon gång har köpt ett klädesplagg eller liknande, och 

dragit in på något annat? 

Bortfall: 1 kvinna 

 Yngre delen Äldre delen 

Man Kvinna Man Kvinna 

Ja 9 23 6 7 

Nej 10 3 8 3 

Vet ej 3 3 1 0 

Totalt  22 29 15 10 

Tabell 2 

Vid följande frågor ombads respondenterna att rangordna olika alternativ.102  

Som svar vid fråga 9 var det som var avgörande vid köp av ny produkt, att man kan identifiera 

sig med produkten. Detta gällde för båda könen inom båda ålderskategorierna. Efter detta var 

det viktigt att man var ensam om produkten, dock skilde det sig mellan den äldre mot den 

yngre manliga kategorin. Där var den yngre delen enig om att man vill vara ensam om 

produkten medan den äldre var jämtfördelad mellan det tidigare nämnda alternativet och 

känslan av att känna samhörighet med sin umgängeskrets. Som tredje viktigaste vid köp av ny 

produkt hamnar samhörigheten till ens umgängeskrets. Det som är minst viktigast vid köp av 

ny produkt är att den ska ge en status. 

Vid fråga 10 ansåg de flesta att det viktigaste med produkten vid ett köp, är att produkten 

tillfredställer dem. Dock skiljer sig den äldre manliga delen från denna synpunkt och anser att 

produkten i första hand ska vara funktionell. På andra plats kommer inom den yngre kvinnliga 

delen priset men även funktionella aspekt är viktigt. Hos den yngre manliga delen är det priset 

samt hur produkten fungerar med redan befintliga produkter som vägs ganska lika. Inom både 

kvinnliga och manliga äldre kategorierna så är det tydligt att priset är det näst viktiga med 

produkten. Det som värderas som minst viktigt med en produkt är att den gör ett intryck på 

ens omgivning inom samtliga kategorier.  

 

                                                           
102 För fullständiga tabeller, se Bilaga 10.4 
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Fråga 10 - När du köper en produkt (klädesplagg, skor) du inte använt tidigare, vad är 

viktigast? Rangordna alternativen från 1-5 där 1 är viktigast. 

Bortfall yngre delen: 2 män, 2 kvinnor  

Bortfall äldre delen: 2 män 

Nedan ses svarsalternativen till fråga 10;  

A) Att produkten är funktionell 

B) Priset 

C) Att produkten fungerar med produkter som jag redan har 

D) Att produkten gör ett intryck på min omgivning   

E) Att produkten tillfredställer mig 

 

Yngre 
delen 

1 2 3 4 5 

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna  Man Kvinna 

A) 7 1 4 8 4 8 3 9 2 2 

B)  2 3 6 9 5 9 4 7 3 0 

C)  0 5 5 7 6 5 6 8 3 3 

D)  1 0 2 1 1 3 4 2 12 22 

E) 10 19 3 3 4 3 3 2 0 1 

Totalt  20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 

Tabell 3 

 

Äldre 
delen 

1 2 3 4 5 

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

A) 4 3 1 1 6 5 0 0 2 1 

B)  1 0 6 6 3 0 2 4 1 0 

C)  2 1 3 1 2 2 6 6 0 0 

D)  1 0 0 0 0 1 4 0 8 9 

E) 5 6 3 2 2 2 1 0 2 0 

Totalt  13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 

Tabell 4 
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4.3.3  Involvering 

Majoriteten inom samtliga kategorier anser sig lägga ner mer tid på informationsökning ju 

dyrare en produkt är. Detta kan liknas med den personliga relevansen. När man söker efter 

information är det inom samtliga kategorier utspritt till olika kommunikationskanaler. Inom 

alla kategorier är det två främsta kanalerna där man söker information vänner och bekanta 

samt Internet. Att ingen informationssökning sker verkar ytterst ovanligt. Vid värdering av 

information hamnar även där vänner och bekanta samt Internet högt. Dock kan man se att den 

yngre kvinnliga kategorin värderar butikens information högre än Internet.  

Vid köp av nya produkter är det många som föredrar att hålla sig till varumärken man känner 

till. På frågan om hur ofta inköp av produkter av samma varumärke visar det sig att kvinnorna 

i både yngre och äldre kategorin i större grad väljer att köpa samma varumärke än männen i 

båda kategorierna. Dock visar det sig att fördelning mellan alternativen ofta och ibland hos 

yngre kvinnliga kategorin samt i båda manliga kategorierna inte skiljer sig märkbart. Om man 

har höga förväntningar på en produkt så anser en majoritet att de är villiga att lägga ner mer 

pengar samt informationssökning kring denna produkt innan köpet. 

Fråga 14 - Vid köp av en ny produkt, vad föredrar du? Ringa in ett svar. 

Bortfall: 2 män samt 2 kvinnor  

 Yngre delen Äldre delen 

Man Kvinna Man Kvinna 

A) Köper produkter av varumärken jag känner till 18  17 11 8 

B) Varumärket saknar betydelse för mig 3 12 3 1 

Totalt  21 29 14 9 

Tabell 5 
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Fråga 15 - Hur ofta handlar du produkter av samma varumärke? Ringa in ett alternativ. 

Bortfall: 2 män 

 Yngre delen Äldre delen 

Man Kvinna Man Kvinna 

A) Ofta 9 15 5 8 

B) Ibland 12 14 7 2 

C) Sällan 0 1 2 0 

D) Aldrig 0 0 0 0 

Totalt 21 30 14 10 

Tabell 6 

Frågan kring om konsumtionen ser likadan ut idag som för ett år sen så är det jämt fördelat 

inom den totala generation Y, 35 stycken anser att den ser likadan ut medan 34 stycken anser 

att den har förändrats. Av dem som anser att den förändrats så anser 24 stycken att den har 

minskat medan 8 stycken anser att konsumtionen ökat. I både den yngre och den äldre 

manliga kategorin anser en majoritet att den konsumtionen ser likadan ut. Båda de kvinnliga 

kategorierna anser att konsumtionen förändrats. 

 

4.4 Generation X 

Enkätundersökningen gav sju respondenter inom generation X varav två stycken var män och 

fem stycken var kvinnor.103 På grund utav att det endast är ett fåtal respondenter är det svårt 

att urskilja ett tydligt mönster. Därav är det svårt att använda sig av enkätundersökningen för 

generation X som en referensram. Detta har bidragit till att även teoridelen om generation X 

har använts som referensram. I generation X var det jämnt fördelat mellan respondenterna vad 

gäller om de arbetar vid sidan av studierna. Större delen av respondenterna anser sig inte 

påverkas nämnvärt av reklam, endast en respondent anser sig påverkas så positivt att det leder 

till köp. När det gäller vilken reklam som har störst påverkan är det ganska jämnt fördelat 

mellan fyra svarsalternativ. Dessa är tv- reklam, butiksreklam, radioreklam samt reklam via 

mail.  

                                                           
103 För fullständiga tabeller, se Bilaga 10.5 
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En majoritet av respondenterna har någon gång köpt en produkt som exempelvis kläder och 

dragit in på något annat. Det som de då dragit in på är i första hand nöjen. När det gäller vad 

som avgör vid köp, så visar det sig att det viktigaste är att de kan identifiera sig med 

produkten. Som näst viktigaste är att de ska känna en samhörighet till sin umgängeskrets. Det 

är även viktigt att produkten ska ge status, medan alternativet att vara ensam om produkten är 

det som är minst viktigt. Det viktigaste med produkten är i första hand att den är funktionell 

sedan kommer priset på produkten. Det som är minst viktigt är att produkten ska göra ett 

intryck på omgivningen. 

Ju dyrare en produkt är så kan 4 av 7 tänka sig att lägga ner mer tid på informationssökning. 

Inom generation X var det spritt vart man samlar information kring en produkt, 2 av 7 samlar 

inte information, de resterande var fördelande mellan media, butiken samt Internet.  Dock ska 

nämnas att 4 av 7 samlar information fast från olika kanaler i första hand. Även hur man 

värderar informationen är spritt men dock värderar man de tidigare nämnda alternativen högre 

än övriga alternativ. 

Vad gäller varumärkets betydelse är respondenterna jämnt fördelade över de två alternativen, 

att varumärke har betydelse och att det saknar betydelse. Hur regelbundet man handlar 

produkter av samma varumärke är jämnt fördelat mellan svarsalternativen ofta och ibland. 

Om man har höga förväntningar på en produkt innan köp så anser 4 av 7 att de kan tänka sig 

att lägga ner mer pengar samt tid för informationssökning. 5 av 7 respondenter anser att deras 

konsumtion ser likadan ut idag som för ett år sedan. 



Sida 49 av 81 
 

5. Analys 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en analys av Generation Y:s konsumtionsmönster 

utvärdera förutsättningar för företags kommunikationsstrategier. I detta avsnitt kommer 

variablerna som framtagits i referensramen att utvärderas under respektive faktor.  

 

 

5.1 Företagen 

5.1.1 DinSko 

Då det inte framkommit hur strukturen ser ut inom företaget är det svårt att avgöra huruvida 

företaget kan anpassa sig efter förändringar.  

Kommunikation 

När det gäller deras kommunikationskanaler använder de sig av ett flertal olika för att nå sin 

målgrupp, vilken är större än generation Y. De kommunikationskanalerna som de använder 

sig av är av enkelriktad karaktär. Något som dock tyder på att de är intresserade att skapa en 

relation samt få trogna kunder är deras klubbmedlemskap. Användning av modemagasin 

såsom veckorevyn skulle man kunna se som riktad till den yngre generationen då det 

förmodligen är dessa som läser tidningen. Genom att de använder sig utav många olika 

kommunikationskanaler så är det större chans att man når ut genom det stora bruset som ändå 

finns på marknaden. Användandet av flera kanaler kan även stärkas av resultatet från enkäten. 

DinSko använder sig av radioreklam som en kanal till den yngre delen av målgruppen, 

huruvida detta är en bra kommunikationskanal för just den målgruppen kan ifrågasättas. Detta 

då enkätundersökningen visade på att radioreklam inte värderades så högt samt att det under 

intervjuerna framkom att radioreklam kan upplevas som störande.  Detta då det var spritt 

mellan olika kanaler beroende på hur generation Y ansåg sig påverkas av olika sorters reklam.  
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5.1.2 New Yorker 

Mål- och processyn och dominerande idéer 

Företaget är målstyrt efter finansiella mål och även den hierarkiska strukturen kan bidra till 

målstyrningen. Detta kan leda till att företaget blir svårförändrat och därmed svårare att 

anpassa efter yttre omständigheter då resultatet är viktigare. Att ha en processtyrning kanske 

skulle kunna vara till fördel för att kunna anpassa sig efter förändringar. Processtyrningen kan 

förmodligen också vara bättre att använda sig av vid nyetableringar och då företaget endast 

har funnits i Sverige cirka 2 år kan de anses vara relativt nya. Även den hierarkiska strukturen 

kan göra det svårare för företaget att följa med i förändringar. I och med samarbetet mellan 

butikerna bidrar det till en interaktion och en öppenhet. Kulturen i butikerna sägs vara god 

och kan vara till fördel vid samarbeten och förändringar. Besluten som tas kan fattas på en 

längre nivå eller om det rör större saker tycks det vara försäljningschefen i Tyskland som tar 

det slutgiltiga beslutet, detta kan bidra till företagen får svårt att följa med i förändringar. 

Affärsidé 

Affärsidén riktar sig till en bred målgrupp (12-40 år) vilket kan kräva flera 

kommunikationskanaler för att nå hela målgruppen. Detta kan även innebära att de måste 

tillhanda hålla mer variation i sitt utbud då en 12-åring förmodligen inte tycker om samma 

saker som en 40-åring. Företaget vill attrahera de söker efter snygga, moderna och 

moderiktiga kläder vilket skulle kunna passa genreration Y vad gäller särdraget om yttre 

attribut.  

Kommunikation 

Företaget tycks använda kommunikationskanaler som mer kan kopplas till 

transaktionsmarknadsföring med sin enkelriktade kommunikation. Detta kan förmodligen 

också påverkas av att de anser sig ha ett lågt pris på sina produkter. När det gäller Internet 

används det idag endast i form av hemsida, vilket också göra att kommunikationen blir 

enkelriktad. Företaget använder sig inte utav medlemskap, vilket skulle kunna tyder på att de 

inte är intresserade utav en relation till kunden eller att de inte har kommit till det stadiet 

ännu. Då besluten inom marknadsföring tas i Tyskland kan även detta påverka att företaget får 

svårt att hänga med i förändringar som sker på den svenska marknaden.  

5.2 Generation Y 

Kommunikation 
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Att reklam påverkar är något som framkommer av empirin. Yngre kvinnor tycks påverkas 

positivt i en större grad än de yngre männen. Men en majoritet anser dock att reklam varken 

gör till eller från. Detta kan kopplas till det står i avsnitt 3 om generation Y, att det finns för 

mycket reklam och ett stort mediebrus vilket gör att man inte påverkas. Dock kanske man 

påverkas omedvetet vilket framkom i intervjuerna. Generation X som betecknas som cyniska 

till reklam visade sig i undersökningen stämma till en viss del, då de inte nämnvärt ansåg sig 

påverkas av reklam. Vad gäller reklam så tycks tv-reklam vara den reklamform som ger störst 

påverkan. Dock påpekades genom intervjuerna att detta kan bero på en lathet och att det då 

krävs att reklamen är unik och annorlunda. Reklamen ska sticka ut. Att döma av 

undersökningen kan detta vara på grund av generation Y’ s särdrag att de vill vara unika.  

Vad gäller informationssökning, vilket innebär att det sker ett val av kommunikationskanal, så 

söker sig respondenterna inom generation Y till vänner och bekanta. Detta skulle kunna 

kopplas till påståendet att generationen har stora personliga nätverk. Generation X å andra 

sidan ser till butiken och den information som de kan tillhandahålla. Generation Y använder 

Internet i stor utsträckning som informationskälla. Generation X värderar vänner och bekanta 

lika högt som Internet. Då studien innefattar studenter från generation X kan detta påverka 

Internets betydelse för individen då mycket numera är förlagt till datorer och Internet. Detta 

kan ställas i motsats till generation Y, som är uppväxta med Internet och dess möjligheter. Där 

respondenterna samlar in informationen är även den som man ser som mest tillförlitlig. Under 

intervjuerna framkom det att informationen som man samlat in från vänner och bekanta 

kanske ändå inte kan ses som så tillförlitlig då man själv inte har samlat in information, därav 

placeras internet högre i en rangordning.    

Behov/ Motivation 

När det gäller behov framkommer det att många har åsidosatt sina basala behov till förmån för 

andra som kanske kommer högre upp i behovstrappan. En majoritet i generation Y har köpt 

kläder eller liknande och avstått från mat eller nöje. Det avgörande vid köp är för generation 

Y att de kan identifiera sig med produkten vilket tyder på en anpassning till deras särdrag 

vilka bland annat är att de ska uttrycka sin identitet. Genom att göra detta uttrycker man även 

sin tillhörighet vilket kan göras genom yttre attribut. Det kan innebära att behovstrappan till 

en viss del är förändrad och det är till fördel för produkter som kan signalera vem personen är, 

de yttre attributen blir därmed viktigare. Det är viktigt för generation Y att produkten är 

tillfredställande. Detta skulle kunna tyda på att, produkten måste tillfredställa dem genom att 
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den bidrar till att förmedla det som konsumenten vill att den ska signalera, återigen de yttre 

attributen.  Generation X ser främst till produktens funktionalitet. Detta skulle kunna bero på 

deras cyniska inställning till reklam och funktionalitet gör det möjligt för generation X att ta 

på produkten och själva avgöra. På detta sätt skiljer de sig från generation Y.  

Under intervjuerna framkom det även att kända personer i reklam har en viss påverkan. Detta 

kan kopplas till Freud och hans teori om överjaget(superego). De nämner även att budskapet 

och det som personen står för ska stämma överens annars försvinner trovärdighet.  

Involveringsgrad  

Involveringen kan delvis påverkas av hur individens behov ser ut, beroende på vilket behov så 

kan involveringen bli annorlunda. Då resultaten tyder på att behoven till en viss del har 

förändrats kan det då även tyda på att involveringsgraden har förändrats. Ur empirin kan man 

uttyda att kvinnorna tycks vara mer höginvolverade. Detta skulle kunna påverkas av valet av 

produkter som undersökningen berör. Att generation Y är beredda att lägga ned mer pengar 

och tid för informationssökning för att minimera de olika riskerna tyder på detta. Den risk 

som de förmodligen ser som avgörande och som de vill minimera är den självförverkligande, 

det vill säga att produkten ska tillfredställa dem. Dock tycks även priset, det vill säga den 

finansiella risken, ha en stor betydelse. Generation Y anser sig helst köpa produkter av 

varumärken de känner till. De anser sig även köpa produkter av samma varumärken ofta eller 

ibland. Detta kan tyda på en högre lojalitet men även en lägre, då det är en jämn fördelning 

mellan alternativen ofta och ibland. Huruvida man är involverad eller inte kan även ses i valet 

kring hur man hämtar information från diverse kommunikationskanaler. Att samla 

information via media såsom Tv-reklam, radioreklam och tidningsreklam kanske inte kan ses 

som ett höginvolverat insamlande då man inte aktivt själv söker efter denna information. 

Dock kan tv-reklam initiera ett intresse för en produkt som sedan kan leda till ett 

höginvolverat aktivt sökande.   
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6. Resultat 

 

I detta avsnitt sker en kort sammanfattning av analysen och en sammankoppling mellan syftet 

och den teoretiska referensramen sker för att kunna besvara på syftet.  

 

 

Undersökningens syfte var att genom en analys av Generation Y:s konsumtionsmönster 

utvärdera förutsättningar för företags kommunikationsstrategier. 

Analysen tyder på att företagen måste till en viss del anpassa sig för att kunna möta 

generation Y’ s konsumtionsbeteende. För att företagen ska kunna anpassa sig krävs det att 

man kan förändra de dominerande idéerna samt strukturen om det skulle behövas. Detta är 

förmodligen lättare om man är processtyrd istället för målstyrd. Då New Yorker tycks vara 

målstyrda och har en hierarkisk struktur, kan en förändring ta lång tid att anpassa sig efter 

detta beror i stor utsträckning på hur fasta deras dominerande idéer är. 

De faktorer som framkommit är viktiga för generation Y är dels yttre attribut, att de kan 

identifiera sig med produkten och att den tillfredsställer dem. Därav är det viktiga för 

företagen att förstå sin målgrupp för att kunna utforma kommunikationen så den framhäver 

produktens unika särdrag som bör stämma överens med generation Y ´s särdrag. Det är även 

viktigt att företagen väljer rätt kommunikationskanaler för att nå generationen.  

Undersökningen visade att den reklamform som påverkade generation Y mest är tv-reklam 

följt utav tidningsreklam. Då generation Y samlar in information från vänner och bekanta, 

butik och internet är det även viktigt att dessa kanaler tas i beaktning. Ser man till vänner och 

bekanta så är det där viktigt att man skapar en god relation till kunden och därmed kan få en 

god word-of-mouth. Detta är även viktigt om man ser till att generationen Y har stora nätverk. 

Då generationen anser sig vara lojal kan relationsmarknadsföring vara till fördel för företagen 

eftersom denna går ut på att bygga relationer och därigenom skapa lojalitet. Det framkom i 

undersökningen att framförallt kvinnor tycktes vara mer höginvolverade. Detta tyder även på 

att relationsmarknadsföring skulle kunna vara lämpat i större utsträckning. Det ska dock sägas 

att det inte enbart fungerar att använda sig av relationsmarknadsföring eller 

transaktionsmarknadsföring. En kombination av båda dessa är att önska.  
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Båda företagen i denna undersökning skulle kunna använda sig utav kändisar i reklam för att 

tilltala generation Y. Det är viktigt att företagen ser över vem de då väljer till sina reklamer så 

att personen i fråga står för samma värderingar som företaget står för.  Då generation Y 

efterfrågar det unika kan detta även kopplas till att få reklamen trovärdig. En trovärdig reklam 

kan i mångt mycket vara unik. Valet att använda kända personer i reklam kan även bidra till 

att man når ut genom mediebruset, med förutsättning att valet av känd person stämmer 

överens med företaget samt generation Y’ s värderingar. 

DinSko använder sig idag utav radioreklam för at nå ut till sin yngre målgrupp. Med tanke på 

att det framkommit i undersökningen att radioreklam ej värderas så högt, så behövs 

förmodligen ett komplement. Det som DinSko skulle behöva göra för att anpassa sig mer efter 

generation Y är att utöka kommunikation med tv-reklam. Denna tv-reklam bör vara utformad 

på ett unikt sätt som gör att generationen kan identifiera sig med produkten. I övrigt använde 

DinSko sig redan av kommunikationskanaler som generation Y tycks svara bra på. Detta kan 

bero på att generation Y redan ingår i målgruppen samt att deras målgrupp redan verkar vara 

indelad efter olika åldrar. 

New Yorker skulle behöva anpassa och utöka sina kommunikationskanaler till vad som är 

lämpat för generation Y. Det verkar som mycket styrs från Tyskland vilket kan göra företaget 

trögt även det att marknadsföringen utgår från Tyskland kan ha en inverka på vilka kanaler de 

idag använder. En förändring som förmodligen skulle gynna företaget är om varje New 

Yorker i Sverige styr sin egen marknadsföring här i Sverige, det vill säga har en egen 

avdelning för detta. En sådan förändring skulle kunna bidra till en bättre marknadsföring då 

den avdelningen förmodligen lättare kan införskaffa den kunskap som krävs för målgruppen. 

En utökning av Internet som kanal är en förändring som skulle kunna gynna företaget med 

tanke på generation Y’ s inställning och användning av Internet. Då generation Y föredrar 

varumärken de känner igen, kan det vara av stor vikt för företaget att marknadsföra sig mer då 

detta skapar en större kännedom kring varumärket.  
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7. Slutsats 

 

Här presenteras undersökningens slutsatser vilka besvarar problemformuleringen.  

 

Denna uppsats har som avsikt att svara på följande problemformulering: Vilka 

kommunikationsstrategier är viktiga för företag att implementera för att de skall kunna 

tillgodose nya konsumtionsmönster och öka utsikterna för en långsiktig överlevnad? 

I undersökningen framkom det att det är viktigt för företagen att förstå att generation Y’ s 

konsumtionsmönster är något förändrat gentemot tidigare generationer för att få en långsiktig 

överlevnad. Både behovshierarkin och involveringsgraden tycks ha förändrats. Det vill säga 

det verkar som om de har blivit mer höginvolverade och prioriterar inte alltid de 

grundläggande behoven först. Generation Y verkar inte ha några bekymmer med att 

omprioritera behoven utefter vad de vill ha för tillfället. Till följd av detta verkar det även som 

om andra kommunikationskanaler har en större påverkan på generation Y än generation X i 

denna undersökning. Bland annat har Internet fått en större roll och traditionella 

kommunikationskanaler marknadsföringskanaler såsom radioreklam tycks inte ha lika stor 

påverkan. Det är viktigt för företagen att anpassa sig efter detta, då det är studenterna i 

generation Y som är en del av den framtida köpkraften och därmed kan bidra till en långsiktig 

överlevnad.  
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8. Diskussion 

 

Detta avsnitt kommer att behandla undersökningens metod och tillvägagångssätt på ett 

kritiskt förhållningssätt samt ge förslag till vidare forskning.  

 

 

8.1  Metoddiskussion 

Resultatet i denna undersökning ska betraktas med försiktighet detta då urvalet endast 

innefattar studenter. Dessa studenter kan ej ses som representativa för hela populationen dock 

kan valet av studenter ändå ses som representativt för framtida köpkraften och vad som avgör 

i deras konsumtion. Då studenterna i denna undersökning inte är köpkraften idag kan 

resultatet i frågsättas då det är osäkert om informanterna samt respondenterna skulle ha svarat 

likadant i framtiden då de är köpkraften. Urvalet kan dock ge en antydan om att fenomenet 

existerar, det vill säga att generation Y´ s konsumtionsbeteende skiljer från tidigare 

generationer. Då generation X i denna undersökning endast blev representerade utav ett fåtal 

så är det svårt att uttala sig om deras konsumtionsmönster. Med tanke på att undersökningen 

gav ett resultat där majoriteten representerades av generation Y så kan man dra slutsatser om 

att det förmodligen är större del studenter som är av generation Y än X som studerar på 

Södertörns Högskola. Detta skulle även kunna innebära att respondenterna från generation X 

då de förmodligen umgås med generation Y under skoltid kan påvekas i sitt beteende och 

därmed inte ge en rättvisande blid över generation X´ s konsumtionsbeteende. Detta ledde till 

att undersökningen i stor utsträckning utgår från vad som står om generation X i teoriavsnittet. 

När det gäller informationen via mail blir den något kortfattad men även så tolkas den i stor 

utsträckning vilket påverka resultat.  

Reliabiliteten i undersökningen kan ha påverkats utav att respondenterna i vissa fall satt 

samlade i grupp vid ifyllandet av enkäten och därmed kan ha påverkat varandras svar. När 

enkätundersökning genomfördes valdes respondenterna ut genom att ta dem som såg minst 

upptagna ut för att minska risken för eventuella bortfall samt att de inte skulle vara påverkade 

utav yttre faktorer såsom stress, vilket skulle kunna påverka reliabiliteten. Vid intervjuer med 

informanterna från generation Y kan reliabiliteten samt validiteten ha påverkats av att en del 

frågor blev ledande. Då det genomfördes en metodtriangulering på generation Y har detta 
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förmodligen bidragit till en förstärkt validitet dock hade ett större antal intervjuer med 

generation Y förstärkt validiteten ytterligare. 

 

8.2  Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning som skulle vara intressant för denna studie är att även inkluderar de som 

arbetare inom generation Y men också de som arbetar inom generation X. Detta då resultatet 

kanske skulle skilja sig och det är intressant och se hur hela generationens 

konsumtionsbeteende ser ut. Det avgörande faktorerna kan skilja sig mellan studerande och 

arbetande och förmodligen arbetar fler av generation X. Det skulle även vara intressant att se 

hur urvalet i denna undersökning resonerar om ett antal år, då de förmodligen är ute i 

arbetslivet och förmodligen har en liknande situation som flertalet av generation X har idag. 

Även genrationen under Y skulle vara intressanta att undersöka då de förmodligen influerats 

ännu mer av Internet och globalisering.  
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10. Bilaga 
 

10.1 Bilaga 1- Intervjufrågor företag 
 
Organisationen 

- Hur arbetar ni?  
Arbetar ni utefter finansiella mål eller en mer öppen process där man följer med 
förändringar som sker.  

- Hur ser företagets struktur ut? Är det hierarkiskt eller platt organisation? 
 

- Hur ser företagets kultur ut? Samarbete, stämning, beslutsfattande/struktur 
- Hur ser ni på er roll i samhället?  

  
- Hur lyder er affärsidé? 
- Vilket behov fyller ni på marknaden? 
- Vilka ser ni som er målgrupp?  

Hur når ni denna målgrupp? 
 

Kommunikation 
- Hur ser ni på kunden? Är kunden delaktig i processen? 
- Försöker ni att skapa en relation med kunden genom kundkort, medlemskap etc?  
 
- Vilka reklamkanaler ni använder av?  

Vad ligger till grund för valet av kanal?  
- Använder ni er av Internet?  

På vilket sätt? 
Varför? 

- Har ni märkt av lågkonjunkturen i er försäljning? 
Märker ni av om det är någon specifik åldersgrupp som handlar mer/mindre? 

- Tror ni att era kunder är hög- eller låginvolverade? 

 

 

 



Sida 64 av 81 
 

10.2 Bilaga 2- Intervjufrågor Generation Y 
 

Förklara begreppet sällanköpsvaror 
Ålder? 
Arbetar vid sidan av? 
Studerande? 

Kommunikation 

- Upplever du att du påverkas av reklam? I så fall i vilken utsträckning?  
- Vilken reklam påverkar dig positivt/negativ?  
- Har reklam påverkat dig till köp någon gång? På vilket sätt i så fall? 
- Vilken reklam anser du vara ”jobbig´”? 

 
Motivation 

- Har det hänt att du någon gång köpt en produkt exempelvis kläder, skor och dragit in på 
nåt annat? I så fall vad och hur tänkte du då? 

- Vad är det som avgör vid köp? Är det något specifikt som påverkar? (förklara exempel att 
man vill vara ensam om produkten, den ger status) 

- Ser du upp till kända personer? Vad tycker du om kändisar i reklam? Tror du de kan 
påverka dig till köp? (superegot) 

- Har du köpt en produkt/kläder/skor som du inte alls tänkt från början och då även utan att 
prova plagget? Hur tänkte du då? (detet) 
 

Involvering 

- Vad är det viktigaste för dig när du ska köpa ett nytt plagg/skor? Nåt mer? 
- Ju dyrare en produkt är, lägger ner mer tid på att söka information om produkten då? 

Varför? Vad hämtar du information? 
- Hur värderar du informationen? 
- Hur viktigt/stor betydelse har varumärket för dig?  
- Brukar du ofta handla produkter av samma varumärke? Ha i åtanke kläder, skor, mobil 

osv. Varför i så fall? 
- Är det viktigt att du kan identifiera dig med varumärket eller företaget som står bakom 

varumärket? Varför?  
- Om du har höga förväntningar/värderingar på en produkt är du villig att betala mer då? 

Varför?  
- Om du har tidigare positiva erfarenheter av en produkt/varumärke, skulle du då kunna 

tänka dig att lägga ner mer pengar på produkten? 
- Hur engagerad brukar du känna dig vid inför köp eller vid köp av kläder, skor, mobil? 

Vad är det som avgör om du blir engagerad eller inte? 
- Ser din konsumtion av exempelvis kläder, skor likadan ut idag som för ett år sen? Hur 

kommer det sig? 
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10.3 Bilaga 3 - Enkät 
Enkät 

Denna enkätundersökning är en del av en c-uppsats inom företagsekonomi vars syfte är att 
undersöka konsumtionsbeteende.  
 
Ringa in rätt svarsalternativ! 

1) Kön?  

Man  Kvinna  

2) Ålder?  

15-23 24-32 33-43 44+ 

3) Studerar du?  

Ja  Nej  

Om nej vid fråga 3, gå vidare till fråga 5 

4) Arbetar du vid sidan av studierna?   

Ja  Nej 

5) Upplever du att du påverkas av reklam? Ringa in ett alternativ! 

a) Ja, reklam leder ofta till köp av produkten. 

b) Ja, reklam leder till en positiv inställning av produkten. 

c) Nej, reklam leder ofta till en negativ inställning av produkten 

d) Varken eller 

e) Annat, i så fall vad? 

6) Vilken reklam upplever du har störst påverkan på dig? Ringa in ett alternativ! 

a) Tv-reklam 

b) Radioreklam   

c) Tidningsreklam 

d) Reklam via mail 

e) Internetreklam (t ex banners, pop-ups)  

f) Butiksreklam   

g) Reklamblad 

h) Annat, i så fall vad?_______________________________________ 

Var god vänd! 
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7) Har det hänt att du någon gång har köpt ett klädesplagg eller liknande, och dragit in på 
något annat? 

Ja  Nej  Vet inte 

Om nej vid fråga 7, gå vidare till fråga 9  

8) Vad av följande valde du bort eller valde att konsumera mindre utav? 

Mat Nöje Annat, i så fall vad?______________________________ 

9) Vad avgör vid köp av exempelvis kläder och elektronik? Rangordna alternativen från 1-
4, där 1 är viktigast.  
Jag vill vara ensam om den produkten   ___ 
Jag kan identifiera mig med produkten  ___ 
Jag vill känna en samhörighet med min umgängeskrets ___ 
Produkten ger mig status   ___  

 
10)  När du köper en produkt (klädesplagg, skor) du inte använt tidigare, vad är viktigast? 

Rangordna alternativen från 1-5 där 1 är viktigast. 
Att produkten är funktionell    ___ 
Priset      ___  
Att produkten fungerar med produkter som jag redan har ___ 
Att produkten gör ett intryck på min omgivning   ___ 
Att produkten tillfredställer mig    ___ 

 
11)  Ju dyrare en produkt är, desto mer tid lägger jag ned på att söka information? 

Ja   Nej  Vet ej 
 

12)  Var samlar du in information kring en produkt innan du köper den? Rangordna 
alternativen från 1-7, där 1 är viktigast. 

a) Media (tidningar, tv, radio)   ___ 

b) Vänner/bekanta    ___  

c) Butiken    ___ 

d) Webforum på internet   ___ 

e) Företagets hemsida på internet   ___ 

f) Bloggar på internet    ___ 

g) Samlar ej information   ___ 
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13)  Hur värderar du informationen du samlat in? Rangordna från 1-7 där 1 väger tyngst. 
a) Media (tidningar, tv, radio)   ___ 

b) Vänner/bekanta    ___  

c) Butiken    ___ 

d) Webforum på internet   ___ 

e) Företagets hemsida på internet   ___ 

f) Bloggar på internet    ___ 

g) Samlar ej information   ___ 

14)  Vid köp av en ny produkt, vad föredrar du? Ringa in ett svar. 
a) Köper produkter av varumärken jag känner till 
b) Varumärket saknar betydelse för mig 

 
15)  Hur ofta handlar du produkter av samma varumärke? Ringa in ett alternativ. 

a) Ofta 
b) Ibland  
c) Sällan 
d) Aldrig  
 

16)  Stämmer följande påstående in på dig? ”Om jag har höga förväntningar på en produkt 
inför och vid köp, så kan jag tänka mig att lägga ned mer pengar” 
Ja  Nej  Vet ej 
 

Om nej vid fråga 16, gå vidare till fråga 18 
 
17) Lägger du då ned mer tid för informationssökning innan köpet? 

Ja  Nej   Vet ej  
 

18)  Anser du att din konsumtion av exempelvis kläder ser likadan ut i dag jämfört med för 
ett år sedan? 
Ja  Nej  Vet ej 

 
19) Om nej vid fråga 18, har din konsumtion av exempelvis kläder eller skor ökat eller 

minskat? 
Ökat    Minskat 
 
 

Tack för din medverkan! 
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10.4 Bilaga 4 - Svarstabeller Generation Y 
 
4) Arbetar du vid sidan av studierna? 
Yngre delen: 15-23 (Bortfall: Kvinna:1st)  
Äldre delen: 24-32 (Bortfall: Man: 1 st , Kvinna: 1 st)  
 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

 Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

JA 15 7 19 7 34 14 

NEJ 7 7 10 2 17 9 

 
 
5)Upplever du att du påverkas av reklam? 
Yngre delen: 15-23 (Bortfall: Man , Kvinna:1st ) 
Äldre delen: 24-32 (Bortfall: Man )  
 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

 Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

Ja, reklam leder ofta 
till köp av produkten 

4 1 2 3 6 4 

Ja, reklam leder ofta 
till en positiv 
inställning av 
produkten 

4 7 13 3 17 10 

Nej, reklam leder 
ofta till en negativ 
inställning av 
produkten 

1 2 1 0 2 2 

Varken eller 12 5 11 3 23 8 

Annat, i så fall vad? -  2 1*  2 1 

*ger vetskap om nya produkter som man ibland provar och som man ibland är mer skeptisk 
till. 
 
 
6) Vilken reklam upplever du har störst påverkan på dig?  
Yngre delen: 15-23 (Bortfall: Man , Kvinna: 2 st) 
Äldre delen: 24-32 (Bortfall: Man , Kvinna: 2 st) 
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Fråga 6 Yngre delen Äldre delen 

Man Kvinna Man Kvinna 

Tv- reklam 13 16 6 3 

Radioreklam 0 0 0 0 

Tidningsreklam 5 2 1 1 

Reklam via mail 1 2 0 0 

Internetreklam(banners, 
pop-ups) 2 1 0 1 

Butiksreklam 0 3 2 2 

Reklamblad 0 2 4 1 

Annat, i så fall vad? 1*  
  

2*1 
 

2*2  
 0 

Totalt 22 28 15 8 

 *(via andra människor) *1(Vänner)  *2 (reklam i kollektivtrafik, kompisreklam)  

 
7) Har det hänt att du någon gång har köpt ett klädesplagg eller liknande, och dragit in på 
något annat? 
Yngre delen: 15-23 (Bortfall: Man , Kvinna:1 st) 
Äldre delen: 24-32 (Bortfall: ) 
 

 Yngre delen Äldre delen 

Man Kvinna Man Kvinna 

Ja 9 23 6 7 

Nej 10 3 8 3 

Vet ej 3 3 1 0 

Totalt 22 29 15 10 

Om nej, fortsätt till fråga 9(endast ja under) 
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8) Vad av följande valde du bort eller valde att konsumera mindre utav? 
Yngre delen: 15-23 (Bortfall: Man , Kvinna:1 st) 
Äldre delen: 24-32 (Bortfall: Man , Kvinna: 1 st) 
 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

 Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

Mat 3 2 8 1 11 3 

Nöje 5 4 14 5 19 9 

Annat, i så fall vad? 1*  0 0 1*1 1 1 

*sparande *1 både mat och nöje 
 
9) Vad avgör vid köp av exempelvis kläder och elektronik? Rangordna alternativen från 1-
4, där 1 är viktigast.  
Nedan ses svarsalternativen till fråga 9; 

A) Jag vill vara ensam om produkten 
B) Jag kan identifiera mig med produkten 
C) Jag kan känna en samhörighet med min umgängeskrets 
D) Produkten ger mig status 

Bortfall: Män 4 stycken, Kvinnor 2 stycken 
Bortfall äldre delen: Män 2 stycken, Kvinnor 1 styck 

 1 2 3 4 

Yngre Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

A) 2 7 9 14 3 3 4 4 

B)  15 20 3 4 0 4 0 0 

C)  0 0 5 7 8 13 5 8 

D)  1 1 1 3 7 8 9 16 

 

 1 2 3 4 

Äldre Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

A) 0 0 5 6 5 2 3 1 

B)  11 9 1 0 1 0 0 0 

C)  0 0 5 2 6 5 2 2 

D)  2 0 2 1 1 2 8 6 

 



Sida 71 av 81 
 

10) När du köper en produkt (klädesplagg, skor) du inte använt tidigare, vad är viktigast? 
Rangordna alternativen från 1-5 där 1 är viktigast. 
Bortfall yngre delen: 2 män, 2 kvinnor  
Bortfall äldre delen: 2 män 

Nedan ses svarsalternativen till fråga 10;  

A) Att produkten är funktionell 
B) Priset 
C) Att produkten fungerar med produkter som jag redan har 
D) Att produkten gör ett intryck på min omgivning   
E) Att produkten tillfredställer mig 

 

Yngre delen 1 2 3 4 5 

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

A) 7 1 4 8 4 8 3 9 2 2 

B)  2 3 6 9 5 9 4 7 3 0 

C)  0 5 5 7 6 5 6 8 3 3 

D)  1 0 2 1 1 3 4 2 12 22 

E) 10 19 3 3 4 3 3 2 0 1 

 

Äldre delen 1 2 3 4 5 

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

A) 4 3 1 1 6 5 0 0 2 1 

B)  1 0 6 6 3 0 2 4 1 0 

C)  2 1 3 1 2 2 6 6 0 0 

D)  1 0 0 0 0 1 4 0 8 9 

E) 5 6 3 2 2 2 1 0 2 0 

 
 
11) Ju dyrare en produkt är, desto mer tid lägger jag ned på att söka information? 
Yngre delen: 15-23 (Bortfall: Man: 1 st , Kvinna: 3 st) 
Äldre delen: 24-32 Inget bortfall 
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Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

 Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

JA 15 10 20 6 35 16 

NEJ 5 3 3 3 8 6 

VET EJ 1 2 4 1 5 3 

 

12) Var samlar du in information kring en produkt innan du köper den? Rangordna 
alternativen från 1-7, där 1 är viktigast. 

Nedan ses svarsalternativen till fråga 12;  

A) Media 
B) Vänner/bekanta 
C) Butiken 
D) Webforum på Internet 
E) Företagets hemsida på Internet 
F) Bloggar på Internet 
G) Samlar ej information 

 
Yngre delen: 15-23 (Bortfall: Kvinna: 5 st) 
Äldre delen: 24-32 (Bortfall:, Kvinna 2 st) 

 

 
 
 
 
 

Fråga.12 1 2 3 4 5 6 7 

Yngre 
delen Man Kvinna Man 

 

Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man  Kvinna 

A)  3 4 1 1 4 6 8 8 4 2 2 3  1 

B)  3 6 7 8 6 5 4 5 1  1   1 

C)  2 5 3 5 2 5 4  5 7 6 2   

D) 7 5 3 4 6 3  4 4 7 2 3   

E)  7 3 6 6 2 3 3 6 3 5 1 2   

F)    1 1 2 2 2 2 4 4 7 15 6 1 

G)    2 1    1 1  1  3  16 22 
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13) Hur värderar du informationen du samlat in? Rangordna från 1-7 där 1 väger tyngst. 

Nedan ses svarsalternativen till fråga 13;  

A) Media 
B) Vänner/bekanta 
C) Butiken 
D) Webforum på Internet 
E) Företagets hemsida på Internet 
F) Bloggar på Internet 
G) Samlar ej information 
 

Yngre delen: 15-23 (Bortfall: Man: 1 st , Kvinna: 5 st) 
Äldre delen: 24-32 (bortfall: Man 1 st, Kvinna 2 st) 

 

Fråga.12 1 2 3 4 5 6 7 

Äldre delen, Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man  Kvinna 

A)    2 1 5 2 3 1 5 3  1   

B)  8 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1    

C)   1 1  3 3 6 2 3 2 1  1  

D) 3 2 4 2  1  1 3 2 2 2   

E)   2 2 2 3 1 3 1 3  3 4   

F)    1 1 1  2 1 1  6 1 3 2 

G)  1 1 1        1  1  10 6 

Fråga.13 1 2 3 4 5 6 7 

Yngre delen Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man  Kvinna 

A)   2 1 5 7 7 5 4 5 4 2 1 1 2 

B)  10 12 1 3 3 1 5 6 1 3 1    

C)  1 3 4 7 3 5 6 4 5 3 1 3 1  

D) 7 3 8 5 1 2  5 4 6 1 4   

E)  3 2 3 5 5 6 3 4 2 6 5 2   

F)   1 3  2 4 1 2 1 3 10 14 4 1 

G)  1 2 1        3  1 1 15 22 
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14) Vid köp av en ny produkt, vad föredrar du? Ringa in ett svar. 
Bortfall: 2 män samt 2 kvinnor  

 Yngre delen Äldre delen 

Man Kvinna Man Kvinna 

A) Köper produkter av varumärken jag 
känner till 

18 17 11 8 

B) Varumärket saknar betydelse för mig 3 12 3 1 

Totalt 21 29 14 9 

 

15) Hur ofta handlar du produkter av samma varumärke? Ringa in ett alternativ. 
Bortfall: 2 män 

 Yngre delen Äldre delen 

Man Kvinna Man Kvinna 

A) Ofta 9 15 5 8 

B) Ibland 12 14 7 2 

C) Sällan 0 1 2 0 

D) Aldrig 0 0 0 0 

Totalt 21 30 14 10 

 
 

Fråga.13 1 2 3 4 5 6 7 

Äldre delen Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man  Kvinna 

A)    2 1 6 1 1 3 4 1 1 2   

B)  8 4 4  1 2 1 1  1     

C)     1 3 3 7 2 2 2 1  1  

D) 5 3 4 2     3 2 2 1   

E)   1 2 4 3  3 1 3 2 3    

F)    1  1 2 2  1  6 4 3 2 

G)  1  1       1 1  1 1 10 6 
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16) Stämmer följande påstående in på dig? ”Om jag har höga förväntningar på en produkt 
inför och vid köp, så kan jag tänka mig att lägga ned mer pengar” 
Yngre delen – 15-23 (Bortfall: Man: 1 st) 
Äldre delen – 24-32 (Bortfall: Man: 1 st) 
 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

 Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

JA 18 10  8 43 18 

NEJ 2 2 2 2 4 4 

VET EJ 1 2 3 0 4 2 

Om nej fortsätt till fråga 18. (endast ja svar frågan under) 
 
 
17) Lägger du då ned mer tid för informationssökning innan köpet? 
Yngre delen – 15-23(Bortfall: Kvinna 1 st) 
Äldre delen – 24-32 Inget bortfall 
 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

 Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

JA 16 8 17 6 33 14 

NEJ 2 1 5 2 7 3 

VET EJ 0 1 2 0 2 1 

 
 

18)  Anser du att din konsumtion av exempelvis kläder ser likadan ut i dag jämfört med för 
ett år sedan? 

Yngre delen – 15-23 (Bortfall: 1) 
Äldre delen – 24-32 (Bortfall: 1) 
 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

 Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

JA 14 8 9 4 23 12 

NEJ 7 6 15 6 22 12 

VET EJ 0 0 6 0 6 0 
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19) Om nej vid fråga 18, har din konsumtion av exempelvis kläder eller skor ökat eller 
minskat? 

Yngre delen – 15-23 (Bortfall: Kvinna 1 st) 
Äldre delen – 24-32 (Bortfall: Kvinna 1 st) 
 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

 Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

ÖKAT 2 1 4 1 6 2 

MINSKAT 5 5 10 4 15 9 
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10.5 Bilaga 5 – Svarstabeller Generation X 
 

4) Arbetar du vid sidan av studierna? 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

JA 1 3 4 

NEJ 1 2 3 

 
5)Upplever du att du påverkas av reklam? 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

Ja, reklam leder ofta 
till köp av produkten 

1 - 1 

Ja, reklam leder ofta 
till en positiv 
inställning av 
produkten 

- 2 2 

Nej, reklam leder 
ofta till en negativ 
inställning av 
produkten 

- - - 

Varken eller 1 3 4 

Annat, i så fall vad? . . . 

 
 
6) Vilken reklam upplever du har störst påverkan på dig?  
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

Tv- reklam  3 3 

Radioreklam 2  2 

Tidningsreklam    

Reklam via mail  2 2 

Internetreklam(banners, 
pop-ups) 

   

Butiksreklam 0 3 3 

Reklamblad    

Annat, i så fall vad?    
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7) Har det hänt att du någon gång har köpt ett klädesplagg eller liknande, och dragit in på 
något annat? 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

JA 1 3 4 

NEJ  2 2 

VET EJ 1  1 

Om nej, fortsätt till fråga 9(endast ja under) 
 
8) Vad av följande valde du bort eller valde att konsumera mindre utav? 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

Mat  1 1 

Nöje 1 2 3 

Annat, i så fall vad?    

 
9) Vad avgör vid köp av exempelvis kläder och elektronik? Rangordna alternativen från 1-
4, där 1 är viktigast. (Totalt gen x) 
Bortfall: 1 st 

Svarsalt./rangordning 1 2 3 4 

A. Jag vill vara ensam om den 
produkten 

1 1 1 4 

B. Jag kan identifiera mig med 
produkten 

4 1   

C. Jag vill känna en samhörighet 
med min umgängeskrets 

 4 1 1 

D. Produkten ger mig status   4 2 

 
 
10) När du köper en produkt (klädesplagg, skor) du inte använt tidigare, vad är viktigast? 
Rangordna alternativen från 1-5 där 1 är viktigast. (Totalt gen x) 
Bortfall: 1 st 
Svarsalt./rangordning 1 2 3 4 5 

A. Att produkten är funktionell 4 2    

B. Priset 1 3 1  1 

C. Att produkten fungerar med 1  2 1 1 
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produkter som jag redan har 

D. Att produkten gör ett intryck 
på min omgivning   

 1  2 3 

E. Att produkten tillfredställer 
mig 

  2 3 1 

 
11) Ju dyrare en produkt är, desto mer tid lägger jag ned på att söka information? 
Bortfall: kvinna 1 st 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

JA 2 2 4 

NEJ  1 1 

VET EJ  1 1 

 
12) Var samlar du in information kring en produkt innan du köper den? Rangordna 
alternativen från 1-7, där 1 är viktigast. (endast totalt gen x) 
Bortfall 1 st 

Svarsalt./rangordning 1 2 3 4 5 6 7 

a) Media (tidningar, tv, radio) 1 1  1 1  2 

b) Vänner/bekanta  2 2 1 1   

c) Butiken 1  2 2  1  

d) Webforum på internet 1  2  3   

e) Företagets hemsida på internet 1 2  1  1 1 

f) Bloggar på internet  1  1 1 3  

g) Samlar ej information 2     1 3 

 

13) Hur värderar du informationen du samlat in? Rangordna från 1-7 där 1 väger tyngst. 
(endast totalt gen x) 
Bortfall 1 st 
Svarsalt./rangordning 1 2 3 4 5 6 7 

a) Media (tidningar, tv, radio) 1 2 1 1   1 

b) Vänner/bekanta  3 2   1  

c) Butiken 1 1 1 1  2  

d) Webforum på internet 1  1 2 2   
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e) Företagets hemsida på internet 1  1 2 1  1 

f) Bloggar på internet     3 3  

g) Samlar ej information 2      4 

 
14) Vid köp av en ny produkt, vad föredrar du? Ringa in ett svar. 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

c) Köper produkter av varumärken 
jag känner till 

1 3 4 

d) Varumärket saknar betydelse för 
mig 

1 2 3 

 
15) Hur ofta handlar du produkter av samma varumärke? Ringa in ett alternativ. 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

e) Ofta  2 2 

f) Ibland   3 3 

g) Sällan 1  1 

h) Aldrig 1  1 

 
16) Stämmer följande påstående in på dig? ”Om jag har höga förväntningar på en produkt 
inför och vid köp, så kan jag tänka mig att lägga ned mer pengar” 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

JA 1 3 4 

NEJ  1 1 

VET EJ 1 1 2 

Om nej fortsätt till fråga 18. (endast ja svar frågan under) 
 
17) Lägger du då ned mer tid för informationssökning innan köpet? 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

JA  3 3 

NEJ 1  1 

VET EJ 1 1 2 
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18)  Anser du att din konsumtion av exempelvis kläder ser likadan ut i dag jämfört med för 
ett år sedan? 

Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

JA 1 4 5 

NEJ 1 1 2 

VET EJ    

 
19) Om nej vid fråga 18, har din konsumtion av exempelvis kläder eller skor ökat eller 

minskat? 
Svarsalternativ/kön MAN KVINNA TOTALT 

ÖKAT    

MINSKAT 1 1 2 

 

 

 


