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Titel: Hype - En studie om konsumentbeteende hos Generation Y 

Författare: Diego Venegas och Stefan Eriksson 

Handledare: Lars Vigerland 

Examinator: Erik Borg 
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Bakgrund: Hype är inte ett nytt fenomen. Historiskt sett kan man identifiera flera produktlanseringar 

som lyckats skapa en hype bland människor. Vare sig det handlar om en spontan reaktion eller skicklig 

marknadsföring återstår det faktum att vissa produkter sprids betydligt mer än andra. Detta tycks leda till 

ett speciellt beteende hos konsumenterna. 

Problemdiskussion: Trots vikten av att introducera nya produkter på en marknad råder det en oklarhet i 

hur man genomför en lyckad produktlansering. Två metoder för att sprida information inför en 

produktlansering är att använda word-of-mouth och buzz marketing. I en hyperelaterad kontext kan 

vissa demografiska åldersgrupper anses som mer intressanta än andra. Generation Y är en grupp med 

unika egenskaper som särskiljer den från tidigare generationer. 

Frågeställningar: Vad innebär en hype och vad kännetecknar fenomenet? Hur beter sig Generation Y 

inför hypade produktlanseringar? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva fenomenet hype och undersöka hur Generation Y 

förhåller sig inför hypade produktlanseringar. 

Metod: Denna uppsats har utgått från en metodtriangulering. En kvantitativ enkätundersökning har 

gjorts på 125 studenter på Södertörns högskola i Flemingsberg, Huddinge. Där enkäterna delades ut vid 

två separata tillfällen. Vidare hölls sex stycken individuella intervjuer med studenter från olika 

lärosäten. Intervjuguiden utgjordes av strukturerade frågor av reflekterande karaktär. Samtliga 

respondenter valdes genom ett ickesannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. Empiri har sedan 

analyserats med hjälp av relevanta teorier och legat till grund för studiens slutsatser angående fenomenet 

hype. 

Slutsats: Hype som fenomen tycks bestå av en kombination av word-of-mouth och buzz marketing, och 

kan innebära både positiva så väl som negativa konsekvenser för företaget. Beroende på vem som 

förmedlar information inför hypade produktlanseringar visar Generation Y prov på ett inkonsekvent 

beteende till följd av bland annat social psykologiska faktorer. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Hype - A study on consumer behaviour of Generation Y 

Authors: Diego Venegas and Stefan Eriksson 

Supervisor: Lars Vigerland 

Examiner: Erik Borg 

Keywords: Hype, Buzz marketing, Word-of-mouth, Generation Y, Consumer behaviour 

Background: Hype is not a new phenomenon. Historically, one can identify several product launches, 

which has created a hype among people. Whether it is a spontaneous reaction or due to clever marketing 

the fact remains that some products spread far more than others. This seems to lead to a certain behavior 

of the consumers. 

Problems Discussion: Even though the importance of introducing new products to a market there is an 

uncertainty how to succeed with a product launch. Two methods of spreading information before a 

product launch is to use word-of-mouth and buzz marketing. In a hype related context some 

demographic cohorts can be more interesting than other. Generation Y is a group with unique properties 

that separates it from previous generations.  

Questions: What is a hype and what characterizes the phenomenon? How do Generation Y behave 

toward hyped product launches? 

Aim: The purpose of this paper is to describe the phenomenon of hype and examine how Generation Y 

relates facing hyped product launches. 

Method: This paper was based on a triangulation. A quantitative survey has been done on 125 students 

at Södertörn University College in Flemingsberg, Huddinge. Where the surveys were distributed on two 

separate occasions. Moreover six individual interviews were held with students from different Swedish 

universities. The interview guide consisted of structured questions of a reflective character. All 

respondents were selected through a non-probability sample in the form of a convenience sample. 

Empirical data were then analyzed using relevant theories and formed the basis of the thesis conclusions 

regarding the phenomenon of hype. 

Conclusion: Hype as a phenomenon seems to consist of a combination of both word-of-mouth and buzz 

marketing, and can have both positive as well as negative consequences for the company. Depending on 

whom communicates the information for hyped product launches Generation Y shows an inconsistent 

behavior due to social-psychological factors, among other things. 
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1. INLEDNING 
 

Denna studie behåller vissa benämningar i respektive ursprungsspråk istället för att översätta dem till 

svenska. Detta beror del på att det underlättar skrivprocessen, men framförallt för att vissa av 

begreppen inte kan göras rättvisa vid en eventuell översättning. I vissa fall saknas det en passande 

motsvarighet i det svenska språket, vilket gör det svårt att överföra vikten av termerna utan att riskera 

att förlora innebörden. 

 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

 

Konsumenter har alltid blivit påverkade av marknadsföring som gjort vissa produkter mer populära än 

andra (Mourdoukoutas & Siomkos 2009, s. 3). Man kan finna många exempel i historien där 

konsumenter har blivit som “besatta” av en produkt eller en tjänst (Mourdoukoutas & Siomkos 2009, s. 

3). På 1850-talet kunde man finna långa köer av människor vid New Yorks hamn som inväntade nya 

noveller av Charles Dickens. På liknande sätt utvecklades en hets för att spela sällskapspelet monopol 

och samla frimärken på 1930-talet (Mourdoukoutas & Siomkos 2009, s. 3). Idag sprids denna besatthet 

likt en epidemi både på en lokal och global nivå tack vare internet och moderna kommunikationsmedel 

(Mourdoukoutas & Siomkos 2009, s. 3). Fenomenet kallas för hype och tycks uppstå spontant eller till 

följd av skicklig marknadsföring. 

 

Slår man upp ordet hype definieras begreppet som ”… a situation in which something is advertised and 

discussed in newspapers, on television, etc. a lot in order to attract everyone’s interest.” (Cambridge 

2014, hype). Problemet med definitionen är att den kvarlämnar en hel del frågetecken, bland annat kan 

den uppfattas som otydlig och för generell för att ge en adekvat beskrivning av hype som fenomen.    

 

Idag finns det flera olika företag inom en rad olika branscher som med blandad framgång lyckats skapa 

en hype kring deras produkter och deras verksamhet i övrigt. Ett företag som är framträdande i detta 

sammanhang är det amerikanska elektronikföretaget Apple. I samband med att Apple släppte 

uppdaterade modeller av sin smartphone iPhone, och surfplattan iPad, mellan åren 2011 till 2013, ökade 

företagets börsvärde markant (Apple 2013), samtidigt som Apple utsågs till det mest värdefulla 
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varumärket i världen (Forbes 2013, The World’s Most Valuable Brands). En av faktorerna bakom 

företagets framgång kan förklaras av just den hype som byggdes upp inför deras produktlanseringar. 

 

I media porträtteras ofta hype av de långa köer med konsumenter som väntar utanför butikerna vid en 

lansering. Det intressanta med detta är att det verkar finnas ett intresse i att endast delta i själva köandet 

som medial händelse, än för produkten i sig (Möller 2007). Hype som fenomen tycks således också ha 

en förmåga att påverka konsumentens rationella beteende. En tydlig trend inom marknadsföring är att 

undanhålla information så länge som möjligt, i den mån det är möjligt. När konsumenterna inte vet 

fördelarna med produkten uppstår det en osäkerhet som kan bidra till uppbyggandet av en hype. Den 

begränsade informationen leder ofta till ett mediedrev och bjuder in till diskussioner som skapar ett ännu 

större intresse för produkten (Lundin 2010). Osäkerheten kan också leda till att produkten säljs till ett 

överpris jämfört med konkurrerande produkter (Lundin 2010). Hype kan även användas som ett verktyg 

för att kompensera för underordnad prestanda. Det finns flera exempel på produkter som varit 

överlägsna i kvalitets- och prestandasynpunkt men ändå förlorat mot en konkurrent som lyckats med en 

framgångsrik produktlansering (Lundin 2010). 

 

För att få människor att intressera sig för en produkt måste man få de att prata med varandra om det. 

Buzz marketing är en marknadsföringsmetod som eftersträvar att få igång dessa konversationer på 

marknaden. Genom att generera en buzz fångar man konsumenternas och medias intresse till den grad 

att det finns ett underhållnings- och nyhetsvärde i att prata om den nya produkten, eller företaget som 

helhet. Det är dokumenterat att word-of-mouth, “det vardagliga samtalet”, är tio gånger så effektivt som 

traditionell TV och tryckt reklam, vilket gör word-of-mouth till den mest kraftfulla formen av 

marknadsföring (Hughes 2005, s.2). Lyckas man med att generera en framgångsrik buzz för sin produkt 

med hjälp av god word-of-mouth finns också möjligheten för att meddelandet blir viralt. Det kan liknas 

med hur ett virus sprids mellan människor. Ett meddelande som från början sprids av några få personer 

kan via en kraftig exponentiell utveckling nå miljontals människor på kort tid (Kirby & Marsden 2006, 

s. 88). 

 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

Som beskrivet i bakgrunden finns det flera eftersträvansvärda effekter med en lyckad hype, därför kan 

man fråga sig varför det inte skapas fler hyper inför produktlanseringar. I den forskning som publicerats 
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under det senaste decenniet tycks det finnas en konsensus som pekar på att forskningen är relativt 

bristfällig inom det område som omfattas av introduktionen av nya produkter. Själva produktlanseringen 

räknas som det mest kostsamma och riskfyllda delmomentet i New Product Development-processen, 

NPD, (Di Benedetto 1999). Att framgångsrikt introducera nya produkter på marknaden blir därför ett 

viktigt steg i produktens livscykel, om inte det viktigaste. En lyckad lansering är tätt knutet till hur 

produkten i ett senare skede presterar och uppfattas på marknaden (Di Benedetto 1999). Trots detta, 

misslyckas de flesta produktlanseringar. I vissa branscher misslyckas upp till 75 procent av alla 

nylanserade produkter (Soni & Cohen 2004). Företag investerar både tid och resurser för att få ut sina 

produkter på en allt tuffare och konkurrerande marknad. Varje nylansering innebär en viss form av risk 

för ett företag. En mindre lyckad lansering som inte genererat önskad effekt leder ofta till bortkastad tid 

och förlorat kapital. Trots vikten av själva lanseringen som delmoment finns det relativt litet skrivet 

inom ämnet. Därför råder det en viss oklarhet i hur företag bör gå till väga för att framgångsrikt nå sina 

mål vid en produktlansering (Hultink et al. 2000). För att kunna förstå hype som fenomen är det 

lämpligt att försöka beskriva hur konsumenter förhåller sig till information angående framtida produkter 

och varför de sprider informationen vidare. Den bristfälliga forskningen inom lanseringsmomentet 

förklarar inte varför hype som fenomen sprids och vilka faktorer som ligger bakom detta. 

 

Människor träffas dagligen ansikte-mot-ansikte och deltar konstant i konversationer där information 

utbyts, dock är det bara vid vissa tillfällen som meddelanden tar fart och får stor spridning (Gladwell 

2000, s. 38). För företagen ligger svårigheten ofta inte i att nå ut till så många som möjligt, utan att få 

meddelandet att fastna (Gladwell 2000, s. 30-31). Ett meddelande måste därför vara underhållande, 

fascinerande och nyhetsvärdigt för att det inte ska glömmas bort. Det gäller helt enkelt att ge människor 

något att prata om (Hughes 2005, s. 38). 

 

En central idé inom buzz marketing är målsättningen att skapa någon form av positiv erfarenhet hos 

konsumenten för att göra vederbörande mer benägen att sprida meddelandet vidare. Information som 

sprids på detta sätt via interaktion ansikte-mot-ansikte, det vill säga word-of-mouth, tas emot bättre än 

om den skulle komma direkt från företaget. Det beror på den implicita tillförlitligheten som existerar 

mellan budskapets agent och dess mottagare. Vidare kan konsumenten på samma sätt lika gärna sprida 

negativa erfarenheter om en produkt. En missnöjd konsument har till och med en större tendens att 

sprida negativa erfarenheter än positiva (Thomas 2004, s. 65). Tidigare forskning har kommit fram till 

att en nöjd konsument, i snitt, delar en positiv erfarenhet med tre andra personer, medan en missnöjd 

konsument delar negativa erfarenheter med elva personer (Camarero & San José 2011). Buzz marketing 

är således inte ett fenomen som alltid är i företagets favör, utan kan lika gärna ha en motsatt effekt. 
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Marknadsförare som på detta sätt utnyttjar word-of-mouths starka påverkansgrad kan, i kombination 

med hype, förvandla intresse till begär hos konsumenten (Mourdoukoutas & Siomkos 2009, s. 82). 

Marknadsföring som baserar sig på denna typ av metoder är tre till tio gånger mer effektiv än 

traditionell marknadsföring för både stora och små start-up-varumärken (Mourdoukoutas & Siomkos 

2009, s. viii). I branscher där service står i fokus pekas word-of-mouth ut som extra viktigt. Banker och 

försäkringsbolag men även högteknologiska produkter som exempelvis mobiltelefoner lämpar sig väl 

för denna typ av strategi (Mourdoukoutas & Siomkos 2009, s. viii). Det beror på att konsumenterna litar 

på erfarenheter och råd från andra personer angående produkten eller tjänsten (Mourdoukoutas & 

Siomkos 2009, s. viii). 

 

För att beskriva hype kan vissa grupper av konsumenter uppfattas som mer intressanta än andra. 

Generation Y kallas en konsumentgrupp som utgörs av människor som är födda sent 80-tal till mitten av 

90-talet (Valentine & Powers 2013). Denna generation kallas ibland för flera olika namn och har i 

tidigare forskning inget vedertaget åldersspann som fastslår var generationen börjar och slutar (Pardee 

2010). I denna studie har vi dock valt att gå efter Crampton & Hodges (2009) definition som fastställer 

Generation Y’s födelseintervall till åren mellan 1980 och 1999. Generation Y utmärker sig från tidigare 

generationer då gruppen introducerades till datorer vid en relativt tidig ålder (Valentine & Powers 

2013). De använder sociala medier för att söka uppmärksamhet och bekräftelse från likasinnade. De är 

även benägna att visa sitt stöd för en sak genom att “click the ’like’ button on Facebook”, utan att 

engagera sig vidare i ämnet (Pardee 2010). Gruppen anses som mer tolerant och berest samtidigt som 

den även uppfattas besitta högre förtroende än sina föräldrar. Vidare beskrivs gruppen som teknologisk 

sakkunnig, välutbildad och mogen. De använder varumärken som verktyg för att uttrycka sitt 

självförverkligande gentemot omvärlden. Som individer uppfattas de som mer ansvarsfulla, 

självständiga och skeptiska i förhållande till tidigare generationer (Valentine & Powers 2013). 

Generation Y har högre förtroende till företag som bedriver CSR och tar även till sig meddelanden som 

kommer från företag som bedriver liknande verksamhet (Valentine & Powers 2013).  

 

Det tål att diskuteras vad som gör det intressant att fokusera på Generation Y i denna studie då äldre, så 

väl som yngre generationer delar liknande egenskaper. Själva idén att dela in människor i specifika 

generationer med liknande kännetecken är alltså inte helt oproblematiskt.  En generation beskrivs som 

resultatet av hur omgivningen påverkar och formar en specifik åldersgrupp. Det finns kritik som ställer 

sig ifrågasättande till denna fördelning, och menar att uppdelningen baseras på alltför många 

beskrivningar och anekdoter istället för empiriska studier (Borges et al. 2010). 
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Generation X, som föregick Generation Y, utgörs av individer födda mellan åren 1965 till 1979 

(Crampton & Hodge 2009). Denna åldersgrupp karaktäriseras likväl av en tolerant och avslappnad 

livsstil, men där man konsumerar produkter efter det individuella behovet snarare än att följa den breda 

massan (Lönn & Olofsson 1997). Generation X är mer självständig (Crampton & Hodge 2009) och 

prioriterar i stor mån frihet och familjeliv framför en prestigefull karriär (Lönn & Olofsson 1997). 

Utöver redan nämnda karaktärsdrag anses Generation X dessutom vara självcentrerad, pragmatisk och 

skeptisk (Borges et al. 2010). 

 

Vidare syftar termen Generation Z till individer födda efter år 2000. Även här finns likheter med 

studiens målgrupp Generation Y. Z anses vara skickliga användare av modern teknologi då de vuxit upp 

i ett internetsamhälle med relativt snabb uppkoppling (Levickaitė 2010). Åldersgruppen omges av 

sociala nätverk där gränserna mellan tid och rum inte är lika tydliga jämfört med andra generationer. 

Detta gör att generationens sociala vanor är tätt knutna till digitala kommunikationsmedel (Levickaitė 

2010). I dagsläget råder det en brist på relevant litteratur angående Generation Z, då denna kohort saknar 

ett fastställt årsintervall. Det är således sannolikt att det fortfarande finns utrymme för händelser som 

kan komma att forma Generation Z inom den närmsta framtiden, vilket i sin tur gör det svårt för 

forskare att dra definitiva generaliseringar. 

 

Man kan således fråga sig ifall det överhuvudtaget går att kategorisera människor utifrån den omgivande 

kontexten. Går det att dra generaliseringar om en hel generation då det sannolikt finns individer som 

avviker från generationen som helhet (Crampton & Hodge 2009)? Exempelvis kan den omgivande 

kontexten skilja markant beroende på var i världen individen befinner sig. Dramatiska händelser som 

krig eller miljökatastrofer kan möjligen påverka och forma individer. Det finns kritiker som ifrågasätter 

relevansen i att separera generationerna från varandra och behandla dem som olika grupper då det finns 

flera likheter mellan dem. Exempelvis har samtliga generationer liknande värderingar och en vilja att 

lära sig (Crampton & Hodge 2009). Som vi nämnt tidigare finns det argument som talar för forskning 

som tillämpar indelningen av generationer, men samtidigt finns det även uppenbara problem med att 

generalisera. 

 

Trots att varje generation kan uppfattas som unik och olik den tidigare generationen på flera sätt, anser 

vi att Generation Y är en konsumentgrupp som på grund av dess unika relation till teknologi samt 

varumärken gör den intressant att undersöka i ett hyperelaterat syfte. Det har gjorts flera empiriska 

studier som söker efter att kartlägga beteendet av Generation Y, dock har man ännu inte full kunskap om 

gruppen (Valentine & Powers 2013). 
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Då det i tidigare forskning råder en tydlig kunskapslucka inom momentet att introducera nya produkter 

är det lämpligt att undersöka vilken roll hype som fenomen har för produktlanseringar. För att undersöka 

detta är det passande att utgå ifrån ett konsumentperspektiv, då det är konsumenterna som tillsynes utgör 

drivkraften bakom hypen. Enskilda kommunikationsmodeller och teorier inom word-of-mouth samt 

buzz marketing kan möjligen ge en beskrivning hur meddelanden sprids. Dock klargörs inte 

drivkrafterna som ligger bakom hypen. Vidare beskrivs begreppen word-of-mouth och buzz marketing 

som separata fenomen. Detta kan uppfattas som problematiskt då begreppen var för sig har svårigheter i 

att beskriva vad en hype egentligen är. Även om metoderna är nära relaterade till varandra, och till viss 

del överlappar, kan det behövas ett bredare synsätt som beskriver vad en hype är och hur fenomenet 

relateras till hypade produktlanseringar. Således menar vi att det finns ett behov av en tydligare 

beskrivning av hype som fenomen utifrån ett givet konsumentperspektiv. 

 

 

1.3 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva fenomenet hype och undersöka hur Generation Y förhåller 

sig inför hypade produktlanseringar. 

 

 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 Vad innebär en hype och vad kännetecknar fenomenet? 

 Hur beter sig Generation Y inför hypade produktlanseringar? 

 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka fenomenet hype utifrån ett 

marknadsföringsteoretiskt perspektiv. Vidare har studien avgränsats till att studera fenomenet utifrån de 

reaktioner som sker på marknaden till följd av företagens agerande inför hypade produktlanseringar. 

Detta beror på att vi finner tiden innan en produktlansering som den mest intressanta och avgörande för 

produktens framtida livscykel. 
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Tiden innan en produktlansering avgränsas i denna studie från det att den första informationen, ofta 

spekulationer, om produkten når konsumenterna tills dess att produkten officiellt har lanserats och gjorts 

tillgänglig för allmänheten. Under detta tidsintervall är det endast ett fåtal produktlanseringar som 

lyckas bli hypade, och denna studie ämnar därför avgränsa sig till de produktlanseringar som får stor 

spridning via word-of-mouth och buzz marketing. De produktlanseringar som faller utanför ramarna för 

denna studie uppfyller således inte kraven på stor spridning genom interaktion som sker ansikte-mot-

ansikte eller via elektronisk word-of-mouth. Vidare tas ingen hänsyn till andra typer av händelseförlopp 

som kan knytas an till en lansering, exempelvis nylansering av en redan befintlig produkt, eller 

realisationer.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna uppsats kommer att bland annat utgå ifrån en kommunikationsmodell samt en interaktionsmodell 

för att beskriva hur meddelanden tolkas och förstås mellan en källa och en mottagare. Vidare tillämpas 

word-of-mouth och buzz marketing för att analysera fenomenet hype och hur meddelanden sprids vid 

introduceringen av nya produkter på en marknad. Avslutningsvis presenteras teorier kring 

konsumentbeteende och social påverkan för att för beskriva vad som motiverar konsumenter till att 

bidra till en hype. 

 

 

2.1 DEN LINJÄRA KOMMUNIKATIONSMODELLEN 

 

Det första steget i den linjära kommunikationsmodellen är att en källa måste fastställa att det finns ett 

behov av att sända ett meddelande. Källan kan utgöras av enskilda individer eller organisationer. För att 

en källa skall uppfattas som övertygande krävs det tillräcklig expertis och auktoritet, annars finns det en 

risk att meddelandet inte uppfattas som trovärdigt (Baines et al. 2001, s. 373). Kodning är en process där 

källan packar ihop en kombination av passande symboler, bilder och information för att presentera det 

meddelande man vill överföra (Baines et al. 2001, s. 373). När meddelandet är kodat kan det överföras 

genom word-of-mouth. Det viktiga med kodningen är att meddelandet är lätt att packa upp. 

Avkodningen, eller själva uppackandet av ett meddelande görs av mottagaren. Mottagaren kan i likhet 

med källan också vara en enskild individ eller en organisation. Efter att ha sett, hört eller läst 

meddelandet måste det avkodas av läsaren innan det kan få någon betydelse och mening för mottagaren 

(Baines et al. 2001, s. 373). För att ta reda på om meddelandet tolkades korrekt måste det göras en 

återkoppling där mottagarens uppfattning ställs i relation till den representation som källan gav ut 

(Baines et al. 2001, s. 374). Brus är en faktor som kan påverka hur meddelandet uppfattas. Brus gör det 

svårare för mottagaren att korrekt avkoda och tolka meddelandet (Baines et al. 2001, s. 374). Om källan 

och mottagaren har ömsesidig förståelse mellan varandra så ökar detta sannolikheten att meddelandet tas 

emot framgångsrikt. Förståelse angående attityder, uppfattning och beteende är således av värde för 

både källan och mottagaren i den linjära kommunikationsmodellen (Baines et al. 2001, s. 374).  
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Figur 1. 

Den linjära kommunikationsmodellen. Källa: Baines et al. (2011). Marketing, s. 372 

 
Modellen visar hur meddelanden överförs från en källa till en mottagare. Information måste först kodas av källan för att sedan avkodas av 

mottagaren innan mening kan skapas. Influenser i form av brus och förståelse mellan parterna kan påverka hur meddelandet uppfattas.   

 

Vi finner den linjära kommunikationsmodellen relevant för denna undersökning då det är av intresse att 

kunna beskriva hur ett meddelande tolkas. Vi kommer att tillämpa denna modell för att undersöka varför 

vissa meddelanden uppfattas som mer effektiva än andra. 

 

 

2.2 WORD-OF-MOUTH 

 

När en konsument har en personlig relation till en produkt uppfattas denna källa som objektiv i andra 

konsumenters ögon. Om meddelandet från en sådan källa skulle skilja sig från någon annan typ av 

marknadsföring så kommer meddelandet med ursprung i word-of-mouth alltid att segra 

(Grönroos 2007, s. 308). Det tycks även finnas ett samband mellan rekommendationer som sker via 

word-of-mouth och den relativa tillväxten av ett företag (Grönroos 2007, s. 308). Trots utvecklingen 

inom masskommunikation och stora påkostade marknadsföringskampanjer kvarstår word-of-mouth som 

den viktigaste formen av kommunikation (Gladwell 2000, s. 38).  
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Dock har word-of-mouth som kommunikationsmodell vissa svårigheter i att utvärdera meddelanden, 

särskilt i relationen mellan köpare och säljare. Då det finns en informationsasymmetri mellan en 

konsument och en säljare leder detta ofta till att konsumenten istället söker information från andra 

människor i dess närhet (Lim & Chung 2011). Vänner och bekanta kan därför ha stor påverkan via 

word-of-mouth. Detta resonemang gäller även över internet där elektronisk word-of-mouth anses ha en 

hög trovärdighet (Bickart & Schindler 2001). 

 

Även om word-of-mouth är ett kostnadseffektivt och relativt pålitligt sätt att forma konsumenternas 

attityder till en produkt, är det svårt att göra sig av med den skeva informationsasymmetrin (Lim & 

Chung 2011). Det är bristen på resurser och kunskap som gör att konsumenten har problem att göra 

korrekta utvärderingar om en produkt (Lim & Chung 2011). Detta genererar en skepticism hos 

konsumenten, som ofta ställer sig kritisk till marknadsföring som kommer direkt från en säljare. Således 

väljer många att utvärdera en produkt utifrån den information som konsumenterna tillgivits via word-of-

mouth (Lim & Chung 2011). Något som kan uppfattas som problematiskt är att word-of-mouth är 

begränsat till sändarens minne. Risken är att det kan uppstå situationer där sändaren skickar vidare en 

missvisande minnesbild. Negativ word-of-mouth är exempelvis när en konsument avråder någon från en 

produkt. Dessa avrådanden sprids i större utsträckning (Thomas 2004, s. 65), har en starkare effekt på 

varumärken och uppfattas som mer trovärdiga än positiv word-of-mouth (Lim & Chung 2011). 

 

Det tycks inte finnas några gränser för hur stor en kampanj som blivit viral via elektronisk word-of-

mouth kan bli (Kirby & Marsden 2006 s. 92). I likhet med word-of-mouth som äger rum ansikte-mot-

ansikte har även elektronisk word-of-mouth utmärkande egenskaper i form av hög trovärdighet och 

påverkan (Bickart & Schindler 2001). Dock är motiven hos elektronisk word-of-mouth ofta i 

informationssökandesyften (Park et al. 2010), exempelvis att en konsument söker efter information om 

en kommande produkt. Det finns flera exempel på kampanjer som lyckats skapa varumärkeskännedom 

och intäkter från trafik på hemsidor långt efter att själva kampanjen avslutats genom att meddelandet 

fortfarande sprids på internet (Kirby & Marsden 2006 s. 92). Dock får man inte glömma att spridningen 

i sig ofta inte är det huvudsakliga syftet, utan att uppfylla de mål som företaget vill uppnå (Kirby & 

Marsden 2006 s. 95). En vanlig missuppfattning är att man kan uppnå viral succé genom att endast 

identifiera rätt plats för kampanjen och förmedla ett kreativt budskap (Kirby & Marsden 2006 s. 96). 

Problemet ligger i att mottagaren måste ta till sig meddelandet och bli attraherad till produkten (Kirby & 

Marsden 2006 s. 96). 
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Word-of-mouth är relevant för denna studie då det är av intresse att förstå hur information sprids mellan 

människor. Denna uppsats kommer därför att tillämpa word-of-mouth för att beskriva hur meddelanden 

överförs mellan individer. 

 

 

2.3 BUZZ MARKETING 

 

Det centrala i buzz marketing tycks vara marknadsförarens avgörande förmåga att använda fenomenet 

på marknaden (Henry 2003). Foxtons definition av buzz som ett eko baseras på liknelsen mellan de 

ljudvågor som uppstår vid en explosion eller någon annan form av fysikalisk smäll. I marknadsföringen 

motsvaras explosionen av en händelse, exempelvis en produktlansering eller någon annan form av 

strategisk handling från företagets sida. De ljudvågor som då uppstår i och med företagets handlingar är 

vad som Foxton menar är den skapade buzzen. Informationen sprids sedan av de som är villiga att föra 

meddelandet vidare och på detta sätt ekar buzzen vidare tills den i likhet med vanliga ljudvågor tynar 

bort i mediebruset. Till skillnad från vanliga fysiska ljudvågor kan en buzz eka i flera år beroende på 

meddelandets egenskaper. Ju mer unikt och lockande ett meddelande är, desto längre varar också buzzen 

(Foxton 2006, s. 26). Man ska ha i åtanke att buzz marketing inte endast medför fördelar för företaget 

utan det kan även ha en negativ effekt på verksamheten. En missnöjd konsument delar nämligen sina 

negativa erfarenheter i större utsträckning än positiva sådana. Foxton talar om att det huvudsakligen 

finns två olika typer av buzz marketing; peer-to-peer marketing och performer-to-peer marketing. 

 

 

2.3.1 PEER-TO-PEER/OPINIONSLEDARE 

 

Peer-to-peer utgörs av det vardagliga samtalet som förs mellan minst två individer som handlar om en 

produkt, tjänst eller företag. Fenomenet kan liknas vid word-of-mouth. Skillnaden är att man med en 

buzz vill uppnå en word-of-moutheffekt (Leila & Abderrazak 2013, s. 2), och buzz marketing är därför 

inte en direkt synonym till teorin om word-of-mouth, även om de i stora drag påminner om varandra. 

Denna form av buzz marketing bygger på idén om den tillsynes oberoende individen som medvetet eller 

omedvetet blir en agent för företaget som denne sprider sina positiva erfarenheter om. Med ”tillsynes” 

syftas till att agenten inte jobbar mot ekonomisk ersättning utan istället kompenseras med klubbpoäng 

eller andra typer av belöningar (Foxton 2006, s. 27). Information som sprids på detta sätt har en högre 
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trovärdighet än om det skulle komma direkt från företaget. Detta på grund av den implicita 

tillförlitligheten som råder mellan till exempel två vänner eller släktingar (Thomas 2004, s. 64). Vidare 

medför denna beskrivning att paralleller kan dras till Baines et al. (2011) resonemang om agentens roll 

som opinionsledare. Opinionsledarens främsta kännetecken är att personen tillhör samma sociala grupp 

som denne är tänkt att påverka (Baines et al. 2011, s. 377). Opinionsledarens goda relation till produkten 

eller företaget i fråga beror på den kunskap som uppstår i och med att han eller hon i större utsträckning 

exponeras för relevant information. Non-leaders, så kallade opinionsföljare, finner därför en trygghet i 

att be opinionsledaren om råd eller andra typer av upplysningar (Thomas 2004, s.64). Detta kan till viss 

del också förklaras av opinionsledarens karisma, då de ofta är mer självsäkra och utåtriktade än 

opinionsföljarna (Thomas 2004, s.64). Det är därför ingen överraskning att marknadsförare vill 

identifiera och påverka opinionsledaren för att indirekt nå opinionsföljarna (Cheong & Morrison 2008). 

 

 

2.3.2 PERFORMER-TO-PEER/OPINIONSBILDARE 

 

Performer-to-peer är den andra formen av buzz marketing som beskrivs av Foxton (2006). I detta fall är 

agenten en professionellt tränad, och i alla aspekter, kvalificerad ambassadör för företaget (Foxton 2006, 

s. 27). En kändis eller expert inom ett specifikt område, är bra exempel på ambassadörer som passar 

inom performer-to-peer marknadsföring. Det som särskiljer denna typ av buzz marketing från peer-to-

peer är det faktum att agenten tillhör en högre socialgrupp än opinionsföljarna, varvid denne ses som en 

opinionsbildare (Baines et al. 2011, s. 379). Med detta sagt är inte heller agenten bunden av tid och rum 

för att påverka målgruppen, utan kan via traditionell reklam och annan media agera på olika arenor vid 

olika tidpunkter. Ett vanligt exempel som man ofta stöter på i vardagen är kändisar som är ansiktet utåt 

för företag. På mikronivå skulle det kunna vara kocken som bjuder på smakprov i den lokala 

dagligvaruhandeln. 

 

Det finns tidigare forskning som bekräftar att kändisar som följs av ett stort antal människor på sociala 

medier de facto har en inverkan på sina följares köpbeteende (Jin & Joe 2014). Företagen söker därför 

efter att dra nytta av opinionsbildarens personliga inflytande över målgruppen till följd av dennes 

förfogade expertis (Baines et al. 2011, s. 379).  Företag måste dock vara försiktiga när de anställer 

ambassadörer då de kan stöta på potentiella svårigheter i framtiden. Ett problem kan vara att 

ambassadören missköter sig och beter sig på ett sätt som inte går i linje med företagets policy. Ett annat 
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problem kan vara att företaget hamnar i skymundan av opinionsbildarens personliga varumärke och 

därför inte blir ihågkommet (Baines et al. 2011, s. 379). 

 

Vi anser att teorierna om buzz marketing är lämplig för denna undersökning då teorierna kan användas 

för att beskriva relationen mellan informationsspridare och dess omgivning. Vidare kan buzz marketing 

även beskriva agenternas roll i en hype. 

 

 

2.4 KONSUMENTBETEENDE 

 

Sedan 1950-talet ökade konsumtionen till följd av andra världskrigets slut. Företagen kunde börja 

fokusera på att tillverka konsumentorienterade produkter istället för militärutrustning (Baines et al. 

2011, s. 81).  Sakta men säkert började man nu också att lämna det neoklassiska tankesättet med rent 

rationella köpbeslut präglade av försiktighet där man väger kostnad mot nytta för att maximera 

tillfredsställelsen (Baines et al. 2011, s. 81). Idag styrs konsumenters köpbeteende i allt större grad av 

emotionella, så väl som socialpsykologiska drivkrafter. Man köper inte produkter för vad de egentligen 

är, utan för vad de representerar (Baines et al. 2011, s. 81). Den som exempelvis köper en ny Ferrari, 

köper den inte för vad den är, en bil. Vederbörande köper en Ferrari för vad den representerar. 

Konsumenten köper alltså känslan av att köra runt i en klassiskt röd Ferrari på stadens gator för att den 

sannolikt förändrar personens image, profil och identitet. Om syftet istället bara var att köpa en bil som 

transportmedel, för att kunna ta sig från plats A till plats B, skulle det rationella beslutet vara att köpa 

den bil som uppfyller konsumentens minimikrav till bästa möjliga pris. Krav på till exempelvis 

miljövänlighet och lastmöjligheter skulle utesluta en Ferrari. 

 

I likhet med hur konsumenter använder produkter för att identifiera sig med grupper av likasinnade, kan 

produkter även användas som en källa till distinktion (Österberg & Kaijser 2010, s. 78). En konsument 

kan välja att köpa en produkt för att åtskilja sig från andra grupper av människor. Genom att avvika från 

ett konsumtionsbeteende kan man sticka ut ifrån mängden. Således delar man in den identitetsbaserade 

konsumtionen i två kategorier. De konsumenter som eftersträvar att vara mer som andra eller de som vill 

sticka ut från mängden (Österberg & Kaijser 2010, s. 78). 
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2.4.1 SOCIAL PÅVERKAN 

 

För att få en större förståelse för hur vi påverkas av samhället när det kommer till konsumenters 

köpbeteende måste vi ta hänsyn till de teorier inom marknadsföringen som talar om social påverkan 

utifrån den kontext som råder. 

 

”Although our own personality and other charachteristics have an impact on how we think about and 

choose to consume products, the opinions, attitudes, and values of others also affect how we consume 

…” (Baines et al. 2011 s. 101). 

 

Baines et al. beskriver betydelsen av opinioner, attityder och värderingar, och hur dessa påverkar oss. 

Opinioner uppges vara de spontana svar och åsikter på aktuella frågor och problem som vi ställs inför. 

Opinioner är kognitiva och karaktäriseras av ett lägre engagemang hos respondenten (Baines et al. 2011, 

s. 81). Attityder styrs efter känslor och är således starkare än opinioner. Det emotionella 

känslotillståndet resulterar i ett högre engagemang över ett längre tidsspann, och sannolikheten är därför 

stor att en attityd kan komma att styra ens beteende (Baines et al. 2011, s. 81). Värderingar är den 

starkaste av de tre tillstånden och ligger till grund för våra attityder men också för vårt beteende.  De 

formas tidigt under barndomen och influeras framförallt av familjen men även av andra faktorer som till 

exempel kultur och religion. Värderingar är på detta vis nära kopplat till vårt samvete (Baines et al. 

2011, s. 81). 

 

 

Figur 2.  

De tre mentala tillstånden. 

 

De mentala tillstånden varierar i styrka beroende på engagemangsnivån hos individen i den rådande kontexten. Opinioner ses som det 

svagaste tillståndet, följt av attityder. Värderingar rankas som det starkaste av de tre tillstånden då det karaktäriseras av ett högt 

engagemang. 

 

Baines et al. talar om The interaction model of communications. Interaktionsmodellen bygger på idén 

om ett kommunikationsnätverk där information får flöda fritt mellan alla parter (Baines et al. 2011, s. 

375). Buzz marketing och word-of-mouth är två metoder vilket information sprids inom nätverket. 

Utifrån teorin om social påverkan och de tre mentala tillstånden, opinioner, attityder och värderingar, 



15 

 

anses tidigare nämnda opinionsledare och opinionsbildare vara två viktiga aktörer vars roll i nätverket är 

att påverka konsumentbeteendet. 

 

 

 

Figur 3.  

En interaktionsmodell.  Källa: Baines et al. (2011). Marketing, s. 376. 

 

Modellen visar på hur ett meddelande kan spridas mellan parterna inom ett nätverk för att slutligen nå mottagaren. I exemplet ovan 

påverkas mottagaren av både massmedia, opinionsbildare och -ledare, samt elektroniska såväl som personliga källor. Detta skapar ett 

kommunikationsnätverk där information flödar i bägge riktningar. 

 

Vi finner teorierna rörande konsumentbeteende och social påverkan relevant för denna studie då de kan 

användas för att beskriva underliggande motiv och/eller drivkrafter hos konsumenter. Vidare kan 

teorierna tillämpas för att ge en beskrivning på varför individer väljer att bidra till en hype, samt hur de 

påverkas av marknadens olika aktörer. 
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3. METOD 
 

Denna undersökning kommer att utgå ifrån en metodtriangulering där kvalitativa och kvantitativa 

angreppsätt varvas för att svara på de uppställda frågeställningarna. En metodtriangulering är ett 

tillvägagångssätt att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning för att kontrollera resultat samt öka 

tillförlitligheten hos undersökningar (Bryman & Bell 2003, s. 310). Det finns flera för- och nackdelar 

med enkäter och strukturerade intervjuer. Några av fördelarna med att använda sig av enkäter är att de 

inte influerar de faktorer som påverkar respondenternas svar vid en strukturerad intervju. Således 

undanröjs den så kallade intervjuareffekten (Bryman & Bell 2003, s. 162). Frågorna i enkäten ställs 

alltid på exakt samma sätt utan någon risk för att intervjuaren varierar formuleringen av frågorna. Några 

nackdelar med enkäter i jämförelse med intervjuer är att man inte med säkerhet vet vem som har svarat 

på enkäten (Bryman & Bell 2003, s. 163).  Vidare finns det inga möjligheter vid enkäter att ställa 

uppföljningsfrågor eller att be en respondent att utveckla sitt resonemang. Enkäter har även ett 

förhållandevis stort bortfall i relation till strukturerande intervjuer (Bryman & Bell 2003, s. 164). 

 

En kvantitativ tvärsnittsdesign i form av en enkätundersökning kommer att ligga till grund för att 

undersöka hur Generation Y förhåller sig till hype vid en produktlansering. Denna kommer att föregå 

studiens kvalitativa del då vi vill förbehålla oss rätten att revidera enkätundersökningen vid behov. Ett 

totalt antal på 125 stycken enkäter kommer således att delas ut under två tillfällen till studenter som 

vistas i Södertörns högskolas lokaler i Flemingsberg, Huddinge. Antalet enkäter är baserat på att 

Södertörns högskola år 2013 hade 12 578 studenter (Södertörns högskola 2014). Varje respondent 

motsvarar därför ungefär en procent av det totala antalet studerande vid Södertörns högskola. Efter 

ifylld enkät kommer vederbörande respondent få möjligheten att erhålla en godisklubba som tack för 

prestationen. Det finns både för- och nackdelar med att erbjuda denna typ av belöningar. Det bör 

tilläggas att respondenterna i förväg inte får veta att det finns möjlighet till en belöning. Å ena sidan kan 

det underlätta samarbetsvilligheten då respondenten får något i utbyte för att ha avlagt tid för att svara 

på enkäten. Å andra sidan påverkas den ekologiska validiteten negativt. Den ekologiska validiteten 

beskrivs senare i stycket rörande reliabilitet och validitet. Väger man samman för- och nackdelarna för 

denna metod så finner vi att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Vidare kommer enkäten kommer 

att designas med stängda frågor för att underlätta sortering av data. Vi anser att denna metod är lämplig 

för studien då den passar undersökningens syfte, att undersöka hur Generation Y förhåller sig till hype 

inför hypade produktlanseringar. 
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Vidare kommer en kvalitativ undersökning genomföras. Den kommer att ligga till grund för en analys 

angående hur Generation Y uppfattar och relaterar till hype som fenomen. Den kvalitativa 

undersökningen kommer att utgöras av strukturerade personliga intervjuer där en respondent åt gången 

intervjuas efter en rad öppna frågor av diskuterande och resonerande karaktär. Antalet intervjuer är 

baserat på hur tidigt vi anser att teoretisk mättnad är uppnådd. När rundgång och upprepning av svar är 

så pass frekvent att endast en liten del ny empiri genereras kommer ytterligare en intervju att 

genomföras för att säkerställa att antalet kan ses som adekvat. Intervjuerna är utspridda i tid under ett 

fåtal veckor. Detta beror på att undersökningen måste anpassa intervjutillfällena efter respondenternas 

möjligheter att medverka. Valet av respondenter kommer att väljas utifrån vår bekantskapskrets. Då 

enkätundersökningen riktade sig emot studenter finner vi det lämpligt att de personliga intervjuerna 

likväl utgörs av gruppen studenter. Fördelen med att välja respondenter som vi sedan tidigare har en 

relation till är att intervjusituationen kan uppfattas som bekvämare för respondenten. En god relation är 

viktig för att en respondent ska låta sig bli intervjuas och inte avsluta sin medverkan (Bryman & Bell 

2003, s. 143). Nackdelen kan vara att det finns en risk i att respondenten söker efter att generera svar 

som de tror tillfredsställer frågeställaren istället för att ge uppriktiga och ärliga svar (Bryman & Bell 

2003, s. 143). När vi väger fördelarna mot nackdelarna så finner vi fördelarna väger tyngre även i detta 

fall, särskilt då nackdelarna gissningsvis kan uppstå även om det inte finns någon tidigare koppling till 

respondenten.  

 

 

3.1 POPULATION OCH URVAL 

 

Populationen, eller samtliga av de enheter som denna studie vill skaffa sig kunskap om, utgörs av 

Generation Y. Av praktiska skäl är det inte rimligt att undersöka hela populationen (Bryman & Bell 

2003, s. 110) därför kommer ett stickprov på population att göras. Urvalsgruppen för undersökningen är 

gruppen studenter. Urvalsramen utgörs av Södertörns högskola i Flemingsberg, Huddinge. Anledningen 

till detta är att vi finner att studenter passar in på beskrivningen av Generation Y. Då studenter kan 

befinna sig i en fas i livet då man troligtvis har stött på hype tidigare och sannolikt har en, åtminstone, 

vag förnimmelse angående vad fenomenet omfattar. Vi utesluter inte att andra generationer är en del av 

hype som fenomen. Dock finner vi att Generation Y passar bäst in på vår beskrivning av hype. Studenter 

uppfattar vi även som en grupp som är förhållandevis teknologisk sakkunnig och intresserad i 

lanseringar av nya produkter. Detta baserar vi på våra egna erfarenheter och förutfattade meningar. 

Urvalet av studenter begränsas till att enkäterna skall delas ut på Södertörns högskolas campus genom 
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ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. Fördelen med denna typ av urval är att man 

kan använda sig av människor i sin närhet. Nackdelen är att valet av respondenter kommer att påverkas 

av personliga faktorer vilket leder till att urvalet blir skevt. 

 

För de personliga intervjuerna kommer även här ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval att 

appliceras där urvalet begränsas till gruppen studenter. Av flera skäl kommer flera av intervjuerna ej att 

hållas på Södertörns högskolas campus. Det är sannolikt att möjliga respondenter som vistas på 

Södertörns högskola varken har tid eller viljan att avvara en längre stund för en intervju. För att reducera 

risken för att respondenten känner sig stressad eller allmänt obekväm, kommer intervjuerna därför att 

hållas enskilt och vid separata tillfällen i olika miljöer. Urvalet kommer i likhet med 

enkätundersökningen även att påverkas av personliga faktorer då det i vissa fall finns någon typ av 

relation till respondenten. 

 

Vid undersökningar kan det finnas flera olika felkällor. Samplingsfel beror på att urvalet inte 

representerar den populationen man syftar till att undersöka (Bryman & Bell 2003, s. 131). Vidare kan 

man även dela in det i urvalsrelaterade fel samt ickeurvalsrelaterade fel. Om urvalsramen inte räcker till 

eller att det förekommit alltför många bortfall kan ett urvalsfel uppstå då den externa validiteten kan 

påverkas (Bryman & Bell 2003, s. 131). Brister kan även finnas i genomförandet av själva 

forskningsprocessen. Det kan exempelvis vara i form av datainsamlingsfel till följd av varierande 

intervjutekniker, eller otydliga enkätfrågor. Bearbetning av data kan även ligga till grund för felaktiga 

tolkningar och kodningar av empiri (Bryman & Bell 2003, s. 131). Osäkerheten, eller felmarginalen, är 

även en faktor som man bör ta i akt vid en undersökning. 

 

När en undersökning använder sig av ett stickprov är det relevant att undersöka till vilken utsträckning 

resultaten kan generaliseras till populationen (Bryman & Bell 2003, s. 268). För att testa hur tillförlitlig 

en undersökning är kan man räkna ut dess signifikans. Detta då det är svårt att vara helt säker på att 

urvalets resultat gäller för populationen. Därför är det lämpligt att veta hur hållbart resultatet är, samt 

vilka risker som finns. Säkerhet och risk är därför viktiga för att räkna ut den statistiska signifikansen 

(Bryman & Bell 2003, s. 268-270). Det bör understrykas att den statistiska signifikansen endast går att 

applicera vid ett sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2003, s. 269). Då denna studie tillämpar ett 

ickesannolikhetsurval antas denna undersöknings felmarginal vara värd att reflektera över. Inom 

samhällsvetenskaper anses en signifikans mindre än 5 procent vara acceptabelt vid ett sannolikhetsurval 

(Bryman & Bell 2003, s. 269). Vi vill därför betona att denna undersökning sannolikt har en markant 

högre signifikansnivå än så. Detta medför således att undersökningen riskerar att dra felaktiga slutsatser. 
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3.2 RELIABILITET OCH VALIDITET 

 

För att undersökningen ska vinna legitimitet i termer som reliabilitet och validitet kommer därför 

särskilda åtgärder att vidtas för att säkerställa att studien följer vetenskapliga riktlinjer. Bryman & Bell 

(2003) menar att en undersökning måste uppfylla krav på reliabilitet och validitet för att inte förlora sin 

giltighet. Därför kommer undersökningens frågor att utformas på ett sätt så att resultaten av mätningarna 

kan uppfattas som pålitliga, och följaktiga, för att de ska uppfattas som stabila över tid. I den mån det 

går kommer frågorna utformas så att de inte är orelaterade till syftet, för att inte förlora undersökningens 

interna reliabilitet. Då undersökningen tillämpar en metodtriangulering kommer de kvalitativa samt 

kvantitativa metodernas för-, och nackdelar att komplettera bristerna hos vardera metod. Vi anser detta 

som viktigt då det kan förhindra att felaktiga tolkningar görs. Då tolkningar är subjektiva så finns det en 

risk att interbedömarreliabilitet kan påverkas negativt om man inte iakttar försiktig (Bryman & Bell 

2003, s. 94-95). 

 

För att uppfylla kravet på validitet så måste indikatorerna överensstämma med det som de studerade 

begreppen de facto är ämnade att undersöka (Bryman & Bell 2003, s. 95). Begreppsvaliditeten, eller den 

teoretiska validiteten, kan i denna undersökning uppfattas som problematisk på vissa områden. Under 

utformningen av enkäterna och frågeformulären till de personliga intervjuerna har det varit svårt att 

balansera tydlighet och enkelhet med precision. Begreppen som denna undersökning använder sig av är 

i vissa fall problematiska att definiera utan att komplicera ämnet ytterligare för respondenten. 

Exempelvis, kan alternativet “Att prata med vänner och bekanta” uppfattas både som interaktion face-

to-face eller och/eller att delta i diskussioner via elektroniska plattformar som sociala medier. Utan 

validitet går det inte att dra några slutsatser från undersökningen (Bryman & Bell, 2003, s. 48). Det är 

även viktigt att undersökningen utförs i förhållandevis naturliga situationer för att den ekologiska 

validiteten inte skall påverka utfallet i allt för stor utsträckning (Bryman & Bell, 2003, s. 50). När en 

forskare ingriper i naturliga situationer för att samla in information påverkats validiteten i ekologisk 

bemärkelse. Det bör understrykas att den ekologiska validiteten har påverkats negativt med tanke på 

undersökningens val av metod och utförande. Möjligheten respondenterna fick att erhålla en godis efter 

sitt medverkande bör även ses som att det har påverkat validiteten negativt. Det bör även tilläggas att 

uppskattningsvis avstod en tredjedel av respondenterna från att erhålla en belöning efter ifylld enkät. 
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3.3 ETIK 

 

För att undvika etiska svårigheter kommer denna undersökning att förhålla sig till vissa etiska regler. 

Reglerna rör hur vi som författare har förhåller oss till, eller inte förhåller oss, till de involverade i 

studien. I likhet med Bryman & Bells (2003) resonemang om etiska riktlinjer så kommer respondenterna 

i de personliga intervjuerna och i enkätundersökningen att bli informerade om undersökningens syfte 

och moment (Bryman & Bell 2003, s. 557). Vidare kommer de ges möjligheten att ångra och avsluta sin 

medverkan vid vilken given tidpunkt som helst. Om detta skulle vara fallet kommer individens 

medverkande att markeras som bortfall. Ett bortfall i detta avseende, kan ses som problematiskt då 

intervjuaren sannolikt redan påverkats undermedvetet av en påbörjad intervju. Vidare kommer privat 

information i form av fullständiga namn och kontaktuppgifter hanteras under passande sekretess och så 

att det inte spridas vidare till tredje part. Den empiriska data som genererats kommer endast att användas 

till det gällande ändamålet. Slutligen kommer undersökningen hanteras på så vis att den varken kommer 

att förleda eller vilseleda. 
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4. EMPIRI 
 

I kapitlet presenteras resultatet av enkätundersökningen samt sammandrag av de personliga 

intervjuerna i löpande text för att underlätta läsandet. För att skapa en bättre överblick redogörs delar 

av empirin som erhållits av enkätundersökningen i form av löpande text med stöd av diagram. Studiens 

fullständiga frågeformulär och insamlad data bifogas i bilagor. Vid behov finns det även möjlighet att 

ta del av de fullständiga transkriptionerna från de personliga intervjuerna. 

 

 

4.1 PERSONLIGA INTERVJUER 

 

På fråga A. “Beskriv hur du uppfattar hype som fenomen” är det är tydligt att de tillfrågade 

respondenterna utgick ifrån att hype som fenomen utgörs av andra människor som interagerar och 

kommunicerar sinsemellan. Snabb spridning av information via word-of-mouth var egenskaper som 

respondenterna kopplade till fenomenet. Hype uppfattades som en aktivitet där flera aktörer är 

inblandade. Den mest frekventa beskrivningen var att det var många “vanliga” personer som 

tillsammans utgjorde hypen, men i vissa fall kunde den tillfrågade nämna flera aktörer som de ansåg 

vara en del av en hype, “... dels kan det vara vanliga personer eller så är det företag som skapar hypen, 

eller så är det trendsetters.”. För att beskriva fenomenet var det vanligt att de tillfrågade kopplade nya 

och relativt aktuella händelser till hypen. I vissa av fallen uppgav respondenterna att de kopplade hype 

till att en opinionsbildare som marknadsförde en produkt. 

 

Det är även värt att nämna att i ett av fallen kan det tolkas som att fenomenet uppfattades med en viss 

skepticism. Å ena sidan uppgavs det en likgiltighet för fenomenet där hype som fenomen beskrevs som 

alltför uppförstorat och som någonting man inte vill vara en del av, ” Jag tycker det är överskattat … det 

finns viktigare saker i livet...”. Å andra sidan uppgav samma respondent att positiva sinnesstämningar 

kunde kopplas till fenomenet, “... alla blir jätteglada när det kommer nått nytt”. 

 

Rörande fråga B. “Hur uppfattar du hype inför en produktlansering?” råder det en delad uppfattning 

bland respondenterna. Flera av de tillfrågade fortsatte att uttrycka den skepticism som framkommit 

tidigare genom att anmärka på den obefogade “hets” som skapas. Andra respondenter utgår från ett mer 

neutralt synsätt och uppfattar hype som ett resultat av god marknadsföring. Dock tycks alla respondenter 

vara mer eller mindre överens om att hypen inför en produktlansering grundas på en kännedom om 
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produkten. Kännedomen övergår sedan till ett intresse bland annat tack vare företagens förmåga att 

förmedla information till allmänheten via annonsering men även kändisar: 

 

“Mycket reklamer som de får kändisar att prata om produkter. Man blir väl nästan lite hjärntvättad när 

man ser det överallt, non stop i tv..affischer, filmer, radio.” 

 

På fråga C. “Varför tror du hype uppstår inför vissa produktlanseringar men inte andra” uppgav 

respondenterna flera möjliga orsakar. En förklaring var att den tillgängliga informationen spelade stor 

roll. Informationen behövdes tolkas på ett passade sätt och vara omgiven av en lämplig kontext för att 

konsumenterna skulle bry sig mer om en produktlansering i jämförelse med en annan. 

Marknadsföringen uppgavs likväl spela stor roll. En hög grad av exponering i traditionell media ansågs 

som en central del i varför hype uppstår inför vissa lanseringar men inte andra. Själva produkten 

behövde även besitta ett passande rykte för att uppfattas som populär. De tillfrågade menade att det var 

företagets prestationer utifrån ett marknadsföringsperspektiv som avgjorde om en produkt uppfattades 

som hypad eller inte, “Finns det ingen reklam så kanske man inte tycker att den är hypad…”. Vidare 

svarade respondenterna att de uppfattade att produkter kan skapa olika uttryck för hur själva produkten 

avspeglas på konsumenten, ” Det är någonting som blir en statussymbol. Man köper en identitet snarare 

än en produkt”. 

 

På fråga D. “Vad tror du effekterna av en hype är? menade respondenterna att en hype resulterar i en 

ökad försäljning för företaget. Enligt respondenterna beror detta på den kännedom som skapats av 

företagens marknadsföring. Vidare talas det mer om fördelarna av en hype där det lyfts fram andra 

gynnsamma effekter. Det talas om skifte i lojalitet men även en positiv inverkan för branschen som 

helhet. ”... hypen för iPhone i sig när den kom för en massa år sen ledde till en hype av smarta telefoner 

i allmänhet och det gynnar ju då konkurrenterna också.”. Dessutom uppgav en respondent att en lyckad 

hype underlättar framtida lanseringar då man inte behöver “... göra en ny hype, utan den håller i sig.”. 

 

De negativa effekter som respondenterna tyckte sig kunna se kan sammanfattas som att man lyckas “se 

igenom” en hype. Med det menar respondenterna att hypen inte alls motsvarar konsumenternas 

förväntningar på produkten, och att det i sin tur inte bara resulterar i ett “... trash talk som smittar av sig 

på hela produkten.” men även på varumärket som helhet. En annan negativ effekt som tas upp här är de 

människor som “... alltid ska sätta sig emot de här produkterna.” eftersom de är övertygade att 

produkten endast är ett skal som hjälper individen att bygga upp en önskad image gentemot sin 

omgivning. 



23 

 

På fråga E. “Har du någon gång bidragit till att skapa en hype vid en produktlansering?” uppgav alla 

respondenter att de på ett eller annat sätt har bidragit till att skapa en hype inför en produktlansering. 

Några av respondenterna pratar om det mer allmänt, medan andra ger konkreta exempel. Tongångarna 

är i överlag positiva även om två av intervjupersonerna väljer att kritisera den konsumtion som en hype 

kan generera, för att sedan motvilligt erkänna att man ändå är en del av fenomenet. ”I början så kanske 

jag tänker att jag ska inte ha den här produkten. Men jag faller dit ändå.” Gemensamt för alla 

respondenter är att när de väl bidrar till vad de anser vara en hype så gör de det via word-of-mouth. Att 

prata med vänner och bekanta upplevs som ett spontant och naturligt sätt att sprida information på. 

 

De tillfrågade uppgav på fråga F. “Varför tror du konsumenter sprider information inför en 

produktlansering?” att det fanns ett behov av att sprida ett meddelande vidare. De tillfrågade kopplade 

själva aktiviteten att sprida information till en möjlighet för avsändaren att förmedla en nyhet och 

samtidigt forma personens identitet, ”De så här känner igen sig i varumärket och därför vill de sprida 

den produkten för att den kanske reflekterar de på nått sätt.”. Respondenternas samlade uppfattning kan 

beskrivas som att spridningen drivs av sociala motiv där konsumenten kan berätta för omvärlden vem 

man är genom informationen man förmedlar. Vidare uppfattade de tillfrågande att det möjligen finns en 

brist av samtalsämnen i vardagen. Information angående produktlanseringar välkomnas då denna typ av 

meddelanden lämnar ett visst utrymme för spekulationer. 

 

På fråga G. “Vilka tror du är de viktigaste faktorerna för att konsumenter ska ta emot en produkt?” 

uppgavs ett flertal olika variabler. Välkända varumärken, annonsering, positiva erfarenheter och 

naturligtvis bra och efterfrågade produkter är några av de faktorer som nämndes av respondenterna för 

att de ska tilltalas av en ny produkt. Priset tycks här spela en mindre viktig roll. Självklart ska man inte 

behöva betala ett överpris men som en respondent uppger, ” Om du verkligen vill ha det, så köper du 

det”. Respondenterna trycker även på den psykologiska faktorn. “Om alla säger att en produkt är bra 

så inbillar man sig själv att den är bra”. Dessutom tycks det även vara viktigt att synas genom att “hypa 

rätt saker”. Att måla upp en bild av att vara “cool och ball” uppges vara viktigt för unga människor, men 

att bekräftelsebehovet sedan försvinner när man blir äldre. 
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4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Enligt empirin som erhållits från enkätundersökningen så uppger knappa tredjedelen (32 %) av de 

tillfrågade studenterna på Södertörns högskola att de “ofta” söker information inför en produktlansering. 

Nästan lika många respondenter har angett svarsalternativ “ibland” (24 %) som “sällan” (20 %), som 

det mått som speglar deras vanor bäst. Betydligt färre studenter kände igen sig i de två extremvärdena 

“alltid” (16 %) och “aldrig” (8 %). 

 

 

 

 

 

På frågan “Hur skaffar du dig främst information inför en kommande produkt?” har en övertygande 

majoritet, hela 46 procent, svarat att de helst hämtar sin information från “bloggar och/eller 

internetforum”. Betydligt färre, närmare hälften (24 %), uppger “tillverkaren” som sin främsta 

informationskälla. Ännu färre (7 %) av studenterna söker på “sociala medier”, samtidigt som 

svarsalternativen “traditionella medier” och “övrigt” fick fem, respektive tre procent vardera. 

Respondenter som uppgav att de helst “pratar med vänner och bekanta” utgjorde 15 procent. 
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Bland de tillfrågade studenterna på Södertörns högskola är det dubbelt så många som anser att det är 

“inte viktigt alls” (10 %) som “inte särskilt viktigt” (20 %) när det gäller att vara bland de första som får 

tillgång till en produkt. Desto fler respondenter (34 %) tyckte att det är “varken viktigt eller oviktigt” att 

vara först, vilket också blev det mest angivna svaret. Alternativen “viktigt” och “mycket viktigt” fick 28 

procent, respektive 8 procent i undersökningen. 
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På fråga F som frågar efter hur ofta respondenterna sprider information om en ny produkt, fördelades 

svaren relativt jämnt mellan tre av de fem svarsalternativen, med en mellanskillnad på 12 

procentenheter. Flest studenter föredrog att svara “ofta”, (38 %) tätt följt av “ibland” (34 %). “Sällan” 

tilldelades 26 procent medan “aldrig” fick 2 procent. Ingen av respondenterna svarade med alternativ 

“alltid”, vars utfall följaktligen resulterade i 0 procent. 

 

 

 

 

På enkätens sista fråga, fråga G, som undersöker hur respondenterna helst sprider information inför en 

kommande produkt svarade en överväldigande majoritet (79 %) av de tillfrågade att de helst “pratar 

med vänner och bekanta”. Näst flest respondenter föredrog att sprida information via “sociala medier” 

(13 %), medan 6 procent uppgav “bloggar och/eller internetforum” som främsta informationskanal. 

Endast 2 procent av respondenterna svarade med alternativet “övrigt”. 

 

 



27 

 

5. ANALYS 
 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva fenomenet hype och undersöka hur Generation Y 

förhåller sig till hype inför hypade produktlanseringar. Genom en metodtriangulering har vi använt oss 

av både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder för att besvara våra frågeställningar. 

Insamlad empiri har tillsammans med valda teorier legat till grund för studiens analyserande avsnitt. 

 

 

5.1 VAD INNEBÄR EN HYPE OCH VAD KÄNNETECKNAR FENOMENET? 

  

Till en viss del går respondenternas uppfattningar angående hype hand i hand med teorierna i vår 

teoretiska referensram. Den grundläggande kunskapen om hype kan därför ses som god bland de 

tillfrågade. På ytan kan fenomenet beskrivas som information som får stor spridning och uppfattas som 

intressant. Under ytan tycks fenomenet vara mer invecklat. I en hypad produktlansering kan man 

identifiera flera kännetecken som vi finner centrala för hypen. Utgår man ifrån Generation Y innebär 

hypen ett visst förhållningssätt till informationen som finns tillgänglig. För konsumenten innebär detta 

att en utvärdering av källans trovärdighet måste göras (Baines et al. 2001, s. 373). Finns det en 

ömsesidig förståelse mellan källan och mottagaren ökar sannolikheten att källan uppfattas som trovärdig 

(Baines et al. 2001, s. 374). För konsumenten innebär hypen även att meddelanden måste tolkas för att 

mening skall skapas. Om mottagarens tolkning stämmer överens med representationen som källan gav 

ut har kodningen samt avkodningen gjorts korrekt. Om meddelandet innehåller lämpliga symboler, 

bilder och information ökar sannolikheten att meddelandet tolkas på rätt sätt (Baines et al. 2001, s. 373). 

Detta ger indikationer på att en hype kan innebär både positiva samt negativa konsekvenser beroende på 

hur väl ett meddelande tolkas. Om ett meddelande avkodats felaktigt kan det leda till negativ word-of-

mouth. Negativ word-of-mouth uppfattades likväl i de personliga intervjuerna som en del av fenomenet. 

Hypen innebär även en möjlighet för konsumenten att bygga upp sin identitet. Utifrån den insamlade 

empirin så är det tydligt att respondenterna är medvetna om att hype kan användas som ett 

identitetsbyggande verktyg. Genom att aktivt besluta att bidra till en hype, kan konsumenten berätta för 

omvärlden vem man är, eller vem man inte är i de fall man väljer att ta avstånd från en hype. 

 

Svaren från de personliga intervjuerna kunde ringa in flera kännetecken på hur respondenterna 

uppfattade hype. Respondenterna upplevde att drivkraften bakom hypen utgjordes av flera oberoende 

aktörer. De “vanliga” människorna verkar sida vid sida av agenterna som agerar peer-to-peer eller 
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performer-to-peer för att bidra till hypen. Denna beskrivning tyder på att hypen kan ses som blandning 

av word-of-mouth där information sprids spontant och buzz marketing där agenter med avsikt förmedlar 

meddelanden vidare. 

 

Respondenterna kunde beskriva flera positiva fördelar med en lyckad hype vid en produktlansering. 

Hypen uppfattades generera bättre kännedom om en produkt. De tillfrågade menade att kännedomen 

sedan kunde övergå till ett genuint intresse hos en eventuell konsument. Detta resonemang kan möjligen 

få stöd från de mentala tillstånden som beskriver hur emotionella tillstånd leder till ett högre 

engagemang över tid (Baines et al. 2011, s. 81). En annan möjlig effekt som respondenterna kunde 

koppla till hype är skapandet av spillover effekter, effekter som indirekt påverkar branschen där hypen 

verkar. Beroende på vilket perspektiv man väljer att analysera detta från, kan det ses som både positivt 

eller negativt. Respondenterna uppgav även att förväntningarna på en produktlansering kan bli alltför 

höga. Om verkligheten inte motsvarar konsumenternas förväntningar kan det leda till ett missnöje och 

en omvänd negativ hype. Detta beteende kan kopplas till beskrivningen av negativ word-of-mouth som 

nämndes tidigare i detta kapitel. Resonemanget får vidare stöd från teorierna om word-of-mouth som 

beskriver hur negativa meddelanden sprids i större utsträckning (Thomas 2004, s. 65) och ses mer 

trovärdiga än positiva meddelanden (Lim & Chung 2011).   

 

 

5.2 SAMSPELET MELLAN WORD-OF-MOUTH OCH BUZZ MARKETING 

 

Då word-of-mouth beskrivs som en spontan kostnadseffektiv metod (Lim & Chung 2011) som inte 

tycks vara inskränkt av några egentliga gränser (Kirby & Marsden 2006, s. 92), är likheten med hype 

slående. Plockar man isär en hype är det tydligt att fenomenet är större och mer komplext än endast 

information som fått spridning via word-of-mouth. Å ena sidan finns det påtagliga likheter mellan hur 

Generation Y uppfattar en hype och hur litteraturen beskriver word-of-mouth och buzz marketing. Dock 

har word-of-mouth svårigheter i att förklara varför vissa meddelanden får stor spridning och andra inte. 

För att förbättra förutättningarna att meddelanden inte glöms bort kan därför buzz marketing 

komplettera vissa av de svagheter som word-of-mouth besitter. Genom att flyttas fokus från företaget till 

utomstående agenter, kan den upplevda osäkerheten mellan företaget och konsumenten påverkas. Detta 

resonemang tycks få stöd från teorin om word-of-mouth som menar att det är relationen mellan köpare 

och säljare som skapar en skev informationssymmetri. Om ett meddelande kommer från en annan källa 

än direkt från företaget kommer konsumenterna att vara mindre kritiska (Lim & Chung 2011). En 
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konsument tar hellre till sig information från andra personer istället för direkt från företaget. Detta beror 

på att informationen då uppfattas som mer trovärdig (Thomas 2004, s. 64). Samspelet bygger på att 

meddelandet som sprids via word-of-mouth kodas av agenter som tillämpar buzz marketing. På så sätt 

uppfyller agenten de krav som ställs på auktoritet och expertis för att meddelandet skall spridas med en 

högre trovärdighet (Baines et al. 2001, s. 373). 

 

Enligt våra siffror från enkätundersökningen föredrar en förhållandevis stor del, 46 procent, att skaffa 

information inför kommande produkter genom bloggar och/eller internetforum. Samtidigt svarade 

endast sex procent av de tillfrågade att de helst sprider information vidare genom bloggar och/eller 

internetforum. Denna förhållandevis lilla andel individer är därför intressant i ett buzz 

marketingperspektiv. Personer som sprider information via bloggar och/eller internetforum sprider 

information via elektronisk word-of-mouth samtidigt som de uppfattas skapa trovärdiga meddelanden 

(Bickart & Schindler 2001) med potential till stor spridning (Kirby & Marsden 2006 s. 92). 

 

 

5.3 HUR BETER SIG GENERATION Y INFÖR HYPADE 
PRODUKTLANSERINGAR? 

 

Efter den genomförda enkätundersökningen bland studenter på Södertörns högskola påvisar insamlad 

data på en del intressanta anmärkningar. Även om en del av resultaten var mer eller mindre väntade, slår 

det oss hur respondenternas preferenser fördelats i en del av enkätens frågor. Respondenterna tycks i 

hög grad inventera och söka information, inför produktlanseringar. Sammanlagt 72 procent av 

respondenterna uppger i enkäterna att de ibland, eller oftare, söker efter information inför kommande 

produkter, medan knappa tiondelen (8 %) aldrig gör det. Ställer vi detta resultat i relation till svaren från 

de personliga intervjuerna så verkar siffrorna rimliga. I de personliga intervjuerna uppgav samtliga 

respondenter att de någon gång bidragit till att skapa en hype vid en produktlansering.  

 

Utgår man från svaren på de personliga intervjuerna på frågan “Varför tror du hype uppstår inför vissa 

produktlanseringar men inte andra” uppgav respondenterna att den tillgängliga informationen var 

viktig. De uppfattade att det måste finnas ett intresse för en produkt, annars bryr sig helt enkelt inte 

konsumenterna om att sprida informationen vidare. Ett aktivt förhållande till information om en 

kommande produkt kan därför ses som ett tecken på hype-liknande beteende hos en konsument. 
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På fråga om informationssökning uppgav knappa hälften av respondenterna att de helst söker efter 

information via bloggar och/eller internetforum. Att bloggar och internetforum gjorde ett så pass högt 

resultat i undersökningen var oväntat, och något som förvånade oss först. Vi hade inför 

enkätundersökningen förväntat oss att word-of-mouth, där människor utbyter erfarenheter ansikte-mot-

ansikte, skulle göra ett högre resultat på grund av dess höga grad av trovärdighet och påverkan (Thomas 

2004). Vi upplevde det därför som relativt anmärkningsvärt att endast 15 procent av respondenterna 

föredrog detta tillvägagångssätt att sprida information. Detta kan bero på att det inte är lika vanligt att 

aktivt söka information via word-of-mouth jämfört med att spontant sprida densamma via den här 

metoden. Om man ser bloggar och internetforum som en annan form av word-of-mouth så upplevs 

resultatet inte lika överraskande som tidigare, då även elektronisk word-of-mouth anses ha en hög grad 

av trovärdighet och påverkan (Bickart & Schindler, 2001). Vidare stämmer vårt resultat överens med 

tidigare forskning som säger att en av de främsta anledningarna till just varför människor följer och läser 

bloggar är i informationssökandesyften (Park et al. 2010). Möjligheten för konsumenten att snabbt söka 

på specifika nyckelord på internet i sökandet efter önskad information är en avgörande fördel som vi tror 

särskiljer bloggar och forum från undersökningens andra svarsalternativ. 

 

Vidare finner vi det slående att knappa fjärdedelen (24 %) av respondenterna föredrog 

tillverkaren/återförsäljaren som sin främsta informationskälla. Något som vi upplever som en 

överraskande hög siffra. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i, speciellt när utfallet krockar med 

resonemang som säger att konsumenter har en tendens att ställa sig kritisk mot information som kommer 

direkt från företaget (Hughes 2005, s. 37). En förklaring till detta kan vara att konsumenter söker efter 

en viss typ av information som endast tillverkaren med all säkerhet förfogar över. Sådana uppgifter kan 

exempelvis vara mått- och prestandaspecifikationer, men även lanseringsdatum. Utifrån denna synvinkel 

blir resultatet mer logiskt. 

 

Att traditionella medier gjorde ett så pass lågt resultat (5 %) var väntat, även om vi förväntade att siffran 

skulle vara någon procentenhet högre. De traditionella medierna tycks helt enkelt sakna den trovärdighet 

som de andra informationskanalerna med ett högre resultat besitter. Tidigare forskning som kommit 

fram till att word-of-mouth är tio gånger så effektivt som traditionella medier (Hughes 2005, s. 2) tycks 

därmed stämma då våra siffror styrker detta. En förklaring till att de traditionella mediernas låga 

anseende i samband med produktlanseringar kan vara att konsumenter likställer denna 

informationskanal med annonsering. Reklam i TV, radio och tryck är ett vanligt inslag i traditionell 

media så väl som i traditionell marknadsföring, men att utgå från att traditionella medier är annonsering 

i samband med produktlanseringar är en felaktig och likväl missvisande uppfattning. Denna inställning 
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utesluter därmed journalistikens bidrag till informationsflödet och man går därmed miste om ett annat 

perspektiv. Vidare bör man heller inte negligera de nischade informationskällor som specialiserar sig 

inom områden, som exempelvis teknologi och mode. Personer som medvetet eller omedvetet söker sig 

till sådana källor kan antas göra det av ett egenintresse. Som läsare tar man sedan ställning till den 

sakkunniges objektiva såväl som subjektiva recensioner, eller rekommendationer, inom det specifika 

området. Även sociala medier gjorde ett lågt resultat i undersökningen och bör även det ses som 

förvånande med tanke på samma principer om elektronisk word-of-mouth som i fallet med bloggar och 

internetforum. I detta fall är det svårare att förklara utfallet. Det är möjligt att människor som använder 

sociala nätverk som Facebook, Twitter och Instagram inte förknippar dessa tjänster med 

informationssökning, utan istället använder nätverken för att kommunicera med varandra om helt andra 

saker. 

 

På samma sätt som sökandet efter information i samband med produktlanseringar kan ge indikationer på 

en eventuell hype för en produkt kan informationsspridning, också ses som hype-uppbyggande. 

Spridningen av information hjälper till att skapa en kännedom om produkten hos konsumenten. I 

enkätundersökningen uppgav totalt 72 procent av respondenterna att de ibland, eller oftare, sprider 

vidare information om en kommande produkt. Människor som på detta sätt medvetet eller omedvetet 

sprider information vidare i sin omgivning hjälper också till att skapa en buzz för företaget och/eller 

produkten (Foxton 2006, s. 26). 

 

Det mest frekventa sättet att sprida information på bland de tillfrågade uppgavs vara att prata med 

vänner och bekanta. En övervägande majoritet på 79 procent av respondenterna föredrar word-of-mouth 

vilket styrker Gladwells (2000) påstående angående metodens betydelse. Trots utvecklingen av sociala 

medier, bloggar och internetforum, som kan ses som en sorts elektronisk word-of-mouth, föredrar 

fortfarande konsumenter att sprida ett meddelande vidare genom att samtala med varandra. Då word-of-

mouth är en vardaglig aktivitet och något som förekommer konstant bland människor så finner vi dessa 

siffror rimliga. 

 

Att elektronisk word-of-mouth i form av bloggar och sociala medier gjorde ett lågt resultat kan ha en 

mängd olika förklaringar. Några antaganden som vi har är att människor finner det omständligt att 

regelbundet berätta och diskutera erfarenheter kopplat till kommande produkter och att det därför bara är 

de personer med ett genuint intresse för produkten som sprider informationen vidare. Förutom denna 

form av bekvämlighet kan det även vara ett ställningstagande att avstå från att sprida information då 

man varken vill identifiera sig med en produkt eller ett företaget (Baines et al. 2001, s. 81). 



32 

 

5.4 KONSUMENTBETEENDE OCH SOCIAL PÅVERKAN 

 

I teorikapitlet framhålls tidigare forskning som hävdar att dagens konsumentbeteende i allt större grad 

styrs av emotionella så väl som socialpsykologiska drivkrafter (Baines et al. 2011, s. 81). Att 

konsumenters handlande skulle påverkas av den sociala kontexten, där andra människors åsikter spelar 

in i köpprocessen, anses vara en anledning till varför individen väljer att anpassa sig till gruppen, eller 

att gå mot strömmen (Österberg & Kaijser 2010, s. 78). Dessa resonemang styrks av vår empiri i form 

av de personliga intervjuerna där liknande reflektioner görs. Respondenterna uppger indirekt att dessa 

socialpsykologiska drivkrafter ligger till grund för människors köpbeteende. Viljan att framstå som 

”cool och ball” genom att ”hypa rätt saker” inför andra människor ses som viktigt, speciellt för 

ungdomar. Man kan därmed säga att den allmänna opinionen spelar en betydelsefull roll i köpprocessen. 

Hypade produkter ses även som statussymboler, och köpet av dessa blir därför viktigt för att bygga upp 

konsumentens identitet. Trots detta väljer flera av respondenterna att visa upp en annan attityd när det 

kommer till deras personliga åsikter och erfarenheter om hype. Fenomenet ses med en likgiltighet 

och/eller skepticism där man bland annat anser att marginella förbättringar av befintliga produkter får en 

allt för stor uppmärksamhet. Denna mediala överdrift av kommande produkter är några av de faktorer 

som anses kunna resultera i nackdelar för hypen. Att en hypad produkt inte motsvarar förväntningarna 

menar en respondent är på grund av hypens transparenta egenskaper. Med transparent menar 

respondenten i detta fall att konsumenter ”ser igenom” hypen och att detta inte bara leder till negativa 

konsekvenser för produkten i sig, men även för företaget och varumärket som helhet. 

 

Utifrån den empiri vi har erhållit i samband med studien är vår tolkning av intervjuerna att det tycks 

existera en form av ödmjukhet bland respondenterna för hype som fenomen. Det är tydligt att det finns 

en grundläggande kunskap om företeelsen som sådant, men man tycks medvetet eller omedvetet borste 

från sin egen roll som konsument i fenomenet. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i. Å ena sidan 

kan respondenterna möjligen känna en ovilja för att fullt ut erkänna sig delaktiga i något som annars lätt 

kan uppfattas som ytligt eller till och med manipulativt. Å andra sidan kan det bero på att man upplever 

sin roll i hypen som marginell, vilket i sin tur skulle förklara den mer försiktiga utgångspunkten i 

intervjuerna. Vidare finner vi det intressant att respondenterna väljer att lyfta fram identitetsskapandet 

som den främsta faktor till varför konsumenter låter sig påverkas av en hype. Utifrån intervjuerna kan 

det tyckas att dagens konsumenter snarare handlar identiteter än produkter. 

 

En annan faktor som diskuteras av respondenterna under intervjuerna är den enskilde agentens 

inflytande på övriga konsumenters köpbeteende. Celebriteter ges här ett stort utrymme på grund av 
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deras inflytande på sina följares köpbeteende (Jin & Joe 2014). Kändisar faller i detta fall in under de 

kriterier som karaktäriserar en opinionsbildare. Något man inom buzz marketing benämner som peer-to-

performer marknadsföring (Foxton 2006, s. 27). Människor ser dessa kändisar som ambassadörer för 

den identitet vilken den enskilde konsumenten eftersträvar, vilket gör kopplingen till tidigare 

resonemang än mer tydlig. Under en av de personliga intervjuerna beskriver två av respondenterna sin 

syn på hype. Personerna nämner hur den svenske landslagskaptenen i fotboll, Zlatan Ibrahimovic, val av 

produkter resulterar i ett ökat intresse för de valda produkterna. Man kan diskutera vad som gör 

Ibrahimovic till den fixstjärna han är idag, men säkert är att han är en av de mest omnämnda personerna 

i svensk media (Ahlberg 2012). När en offentlig person av denna dignitet ges ett så pass stort medialt 

utrymme pekar alltså både teori och empiri på vad vi anser vara hype-liknande effekter. 

 

Detta behöver dock inte betyda att konsumenter endast ser upp till människor som tillhör en högre 

socialgrupp. Även inom samma samhällsklass finns personer som har en tendens att påverka sin 

omgivning. Bloggare och andra typer av internetanvändare anses även de ha en inverkan på 

konsumentbeteendet (Bickart & Schindler 2001). Vår uppfattning är att respondenterna, utifrån sina 

egna resonemang, urskiljer dessa personer som opinionsledare. De är samtidigt medvetna om att dessa 

agenter kan vara avlönade av företaget men identifierar de ändå som en faktor i bildandet av en hype. 

 

Vidare finner vi detta beteende rimligt bland våra respondenter i enighet med teorier inom social 

påverkan och tidigare forskning. I rollen som opinionsföljare tycks Generation Y i många fall lita på 

sina opinionsbildare och/eller opinionsledare. Vare sig det handlar om celebriteter med en hög status, 

eller personer från samma socialgrupp anses de ha en positiv inverkan i skapandet av en hype. Vi skulle 

vidare vilja dra paralleller till Thomas (2004) studie om word-of-mouths påverkningsgrad bland vänner 

och bekanta. Vår uppfattning är att på grund av konsumenternas vilja att efterlikna sina idoler knyts 

emotionella band till personen de ser upp till. Dessa band antas naturligtvis variera i styrka beroende på 

person till person. Dock symboliserar i vår mening denna koppling den ”normala” vänskap som 

existerar mellan två vänner i Thomas studie. På samma sätt som den implicita tilliten mellan två vänner 

ger word-of-mouth dess höga påverkningsgrad, litar konsumenten på idolens omdöme till följd av 

dennes inflytande över konsumenten. 

 

Det bör understrykas att respondenterna i de personliga intervjuerna inte riktade någon direkt kritik mot 

användandet av opinionsledare eller opinionsbildare. Det gavs inga indikationer på att användandet av 

ställföreträdare som marknadsförare av ett företag kunde uppfattas som problematiskt. Detta kan tolkas 
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som ytterligare ett stöd för buzz marketing som marknadsföringsmetod. Den naturliga följdfrågan blir 

då, hur medvetna är respondenterna om buzz marketing vid en hypad produktlansering?  

 

I enighet med Baines et al. (2011) tankar om ett kommunikationsnätverk kan vi se kopplingar där det 

finns ett mer eller mindre strukturerat samspel mellan hypens aktörer på marknaden. Vår empiri ger 

tecken som pekar på att konsumenter influeras av både opinionsbildare och opinionsledare, samtidigt 

som de på annat håll också påverkas av vänner och bekanta, men även av massmedia. I nätverket flödar 

således inte bara information i form av ren upplysning men även rekommendationer, avrådanden och 

andra typer av feedback som ämnar påverka konsumentbeteendet. Vidare anser vi att det är inom detta 

kommunikationsnätverk som en buzz uppstår och utvecklas till en hype. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 

I detta kapitel summeras de mest väsentliga delarna av studien. Slutsatser dras genom att diskutera 

tidigare empiri och analys för att kunna besvara frågeställningarna. Vidare kommer en återkoppling till 

problemdiskussionen, samt studiens bidrag till tidigare forskning att presenteras. 

 

Ser man på hypen från ett helikopterperspektiv tycks den utgöras av flera aktörer som sprider 

information som kan uppfattas som intressant. Denna beskrivning skiljer sig inte märkvärdigt från den 

ursprungliga definitionen som nämndes i uppsatsens bakgrund. Går man istället närmare in på 

fenomenet kan man identifiera ett antal intressanta kännetecken. En hype kan innebära ett aktivt 

förhållningssätt till information. Meddelanden som når individen måste utvärderas och tolkas för att 

mening skall kunna skapas. Det framgår även att källan till meddelandet har en direkt påverkan på hur 

meddelandet uppfattas. Trovärdigheten hos källan tycks spela stor roll hur effektivt meddelandet är. 

Vidare kan en hype innebära både positiva och negativa konsekvenser, både för källan och för 

mottagaren. Ökad kännedom om en produkt pekas ut som en av de viktigaste effekterna en hype kan 

skapa. 

  

Den bild av Generation Y’s uppfattning som framkommit genom denna studie kan summeras som 

grundläggande av hype som fenomen. Däremot påminner respondenternas ställning till fenomenet om 

en viss form av dubbelmoral. Det bör understrykas att detta inte är någon kritik i sig, även om ordet 

dubbelmoral ofta medför negativa associationer. Denna form av ambivalenta beteende baseras på 

studiens empiri där det tydligt framkommer att en övervägande majoritet av respondenterna medger ett 

mer eller mindre aktivt deltagande i spridningen av en hype. Samtidigt visas det även prov på en skepsis 

och likgiltighet gentemot fenomenet. Beteendet kan tolkas som en förmåga att underskatta sin egen roll i 

hypen, där individen anser att ens eget agerande har en marginell inverkan på fenomenets utgång. 

 

I studien framkommer det även att en överväldigande majoritet av konsumenterna gör research inför 

hypade produktlanseringar. Då 72 procent av de tillfrågade ibland, eller oftare, aktivt söker information 

inför en kommande produkt talar detta för hypens effekt på Generation Y’s beteende att söka 

information. Vidare pekar resultaten på att Generation Y i första hand vänder sig till informationskällor 

som anses vara neutrala. Detta kan bero på den tillit som existerar till följd av agenten som oberoende 

aktör i hypen. Exempel på detta är vänner och bekantas rekommendationer, men även bloggar och 

internetforum. Resultaten faller in under ramen för vad denna undersökning anser utgöra word-of-mouth 
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samt elektronisk word-of-mouth. Detta resultat styrker endast till viss del tidigare forskning inom ämnet 

på denna punkt. I denna studie har det framkommit vissa indicier som pekar på att Generation Y i större 

mån är villiga att lita på information som kommer direkt från företaget. Detta får inget stöd från de valda 

teorierna, dock stämmer resultatet bättre in på Valentine & Powers (2013) beskrivning av Generation 

Y’s förhållningsätt till företag som bedriver CSR-relaterad verksamhet. Dock utesluter vi inte att andra 

teorier kan tillämpas på detta resultat för att finna stöd i tidigare forskning. Vidare noteras hur word-of-

mouth är än mer framträdande vid informationsspridning sammanlagt 79 procent av respondenterna 

föredrar att sprida information via word-of-mouth och utklassar således övriga metoder. 

 

Enligt undersökningen tycks Generation Y’s hypebeteende till stor del styras av socialpsykologiska 

faktorer. Hypen tycks användas som ett verktyg för att definiera konsumentens identitet. Man vill visa 

vem man är genom det man väljer att hypa, vare sig det handlar om att passa in eller avvika från den 

stora massan. Detta social beteende influeras till stor del av människor som individen ser upp till, litar 

på och vill efterlikna. De emotionella band som skapas till opinionsledaren och/eller opinionsbildaren 

har en positiv effekt på hypen till följd av ett ökat intresse för dessa produkter. 

 

För att återkoppla till den ursprungliga definitionen av hype som denna uppsats inledningsvis 

problematiserade kring, finner vi att hype bör uppfattas som ett bredare fenomen. Vi söker inte efter att 

omdefiniera den rådande beskrivningen av hype. Dock bidrar vår uppsats med att urskilja brister som 

den allmänna definitionen av hype negligerar. Denna föråldrade syn av fenomenet ser vi som 

problematisk och vi finner därför att det existerar ett behov att omformulera definitionen. För övrigt 

anser vi att förutom en ökad kunskap om Generation Y som konsumentgrupp så har denna studie även 

bidragit till en djupare förståelse för samspelet mellan word-of-mouth och buzz marketing. En kunskap 

som vi finner kan överföras i praktiken. 

 

I problemdiskussionen beskrivs den bristfälliga forskningen inom området att introducera nya produkter 

på marknaden. Genom att bättre förstå hur Generation Y som konsumentgrupp uppfattar och förhåller 

sig till hype, kan denna studie vara av intresse för framtida produktlanseringar. Då tidigare studier sökt 

efter att kartlägga konsumentgruppen finns det fortfarande flera frågetecken. Beträffande hype som 

marknadsföringsfenomen uppfattar vi att termen använts sporadiskt i många av de källor som vi haft 

tillgång till under sammanställningen av denna uppsats. Vi utesluter därför inte att detta kan bero på att 

det finns en viss okunskap angående hype som fenomen, eller att tidigare forskning använt andra termer 

med liknande innebörd för att beskriva fenomenet. 
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7. VIDARE FORSKNING 
 

Hype som marknadsföringsfenomen samt människors beteende vid en hype är något som vi 

uppenbarligen finner intressant och värt att forska vidare inom. Under studiens gång har det 

framkommit hur pass komplext och omfattande detta fenomen är. Det skulle därför inför framtida 

forskning vara intressant att genomföra liknande undersökningar i andra delar av världen, på yngre 

generationer eller andra mer specifika kundsegment. Fokus skulle även kunna flyttas från konsumenten 

till företaget. Med en sådan utgångspunkt skulle man kunna forska vidare på hypen för enskilda 

varumärken och hur en implementering av en hype-strategi rent konkret påverkar företagets resultat. 

Detta tror vi skulle ge ytterligare en dimension till förståelsen av hype som fenomen och vi tar det 

nästan för givet att en sådan mer omfattande forskning skulle komma till andra slutsatser än vad denna 

studie har gjort. 
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BILAGA 1 
 

Enkätundersökning 

Vi är två studenter på Södertörns högskola som just nu skriver vår C-uppsats inom marknadsföring. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur konsumenter förhåller sig till fenomenet “hype” inför en 

produktlansering. 

Kryssa i ett (1) alternativ! 

 

1. Studerar du på Södertörns högskola? 

Ja                         Nej 

 □                          □ 

 

2. Jag är: 

Man                    Kvinna                 

   □                          □ 

 

3. Hur ofta söker du efter information inför kommande produkter? 

Alltid                   Ofta                     Ibland                   Sällan              Aldrig      

    □                        □                            □                          □                      □    

 

4. Hur skaffar du dig information inför en kommande produkt? 

□    Pratar med vänner och bekanta         

□    Söker på bloggar och/eller internetforum 

□    Sociala medier (Facebook, Twitter , Instagram etc.) 

□    Traditionella medier (Papperstidningar, TV, radio etc.) 

□    Via tillverkarens/återförsäljarens hemsida 

□    Övrigt 
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5. Hur viktigt är det för dig att vara bland de första som får tillgång till en produkt? 

□    Mycket viktigt      

□    Viktigt          

□    Varken viktigt eller oviktigt         

□    Inte särkskilt viktigt          

□    Inte viktigt alls 

 

6. Brukar du sprida information om en ny produkt? 

Alltid                  Ofta                    Ibland                 Sällan              Aldrig     

   □                        □                           □                       □                       □    

 

7. Hur sprider du helst information inför en kommande produkt? 

   (Hoppa över denna fråga om du svarat “Aldrig” på fråga 6.) 

□    Pratar med vänner och bekanta         

□    Via bloggar och/eller internetforum 

□    Sociala medier (Facebook, Twitter etc.) 

□    Traditionella medier (Papperstidningar, TV, radio etc.) 

□    Övrigt 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 
 

Primärdata från enkätundersökning 
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BILAGA 3 
 

Intervjuguide – Studenter på Södertörns högskola 

 

a) Beskriv hur du uppfattar hype som fenomen. 

 

b) Hur uppfattar du hype inför en produktlansering? 

 

c) Varför tror du att hype uppstår inför vissa produktlanseringar men inte andra? (Exempelvis: 

Apple vs. Sony) 

 

d) Vad tror du effekterna av en hype är? 

 

e) Har du någon gång bidragit till att skapa en hype vid en produktlansering? 

 

f) Varför tror du konsumenter sprider information om en inför en produktlansering? 

 

g) Vilka tror du är de viktigaste faktorerna för att konsumenter ska ta emot en produkt? 


	1. INLEDNING
	1.1 PROBLEMBAKGRUND
	1.2 PROBLEMDISKUSSION
	1.3 SYFTE
	1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
	1.5 AVGRÄNSNINGAR

	2. TEORETISK REFERENSRAM
	2.1 DEN LINJÄRA KOMMUNIKATIONSMODELLEN
	2.2 WORD-OF-MOUTH
	2.3 BUZZ MARKETING
	2.3.1 PEER-TO-PEER/OPINIONSLEDARE
	2.3.2 PERFORMER-TO-PEER/OPINIONSBILDARE

	2.4 KONSUMENTBETEENDE
	2.4.1 SOCIAL PÅVERKAN


	3. METOD
	3.1 POPULATION OCH URVAL
	3.2 RELIABILITET OCH VALIDITET
	3.3 ETIK

	4. EMPIRI
	4.1 PERSONLIGA INTERVJUER
	4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING

	5. ANALYS
	5.1 VAD INNEBÄR EN HYPE OCH VAD KÄNNETECKNAR FENOMENET?
	5.2 SAMSPELET MELLAN WORD-OF-MOUTH OCH BUZZ MARKETING
	5.3 HUR BETER SIG GENERATION Y INFÖR HYPADE PRODUKTLANSERINGAR?
	5.4 KONSUMENTBETEENDE OCH SOCIAL PÅVERKAN

	6. SLUTDISKUSSION
	7. VIDARE FORSKNING
	8. KÄLLFÖRTECKNING
	8.1 SKRIFTLIGA KÄLLOR
	8.2 ELEKTRONISKA KÄLLOR
	8.3 MUNTLIGA KÄLLOR

	BILAGA 1
	BILAGA 2
	BILAGA 3

