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ABSTRACT 

A segmented market, according to traditional methods, appears increasingly difficult in mature 
consumer markets. A common explanation is that the mature markets are often characterised by 
over-supply which results in a great variety of choices for the consumer. Furthermore, the 
consumer of today has a more complex and flexible purchase behaviour which is difficult to catch. 
This makes consumer segmentation difficult. International studies indicate that dividing 
consumers into generation cohorts might be advantageous in understanding consumers of today. 
For actors in the marketplace it is important to know their target groups to be able to attract them. 
The purpose of the present study is to describe and compare the generations, Generation Y (1978-
1994) and 55 plus (1938-1953), with a starting point in a basic model of the purchase process and 
purchase behaviour. A secondary purpose of the study is to give some normative 
recommendations. 

The empirical part of the study focuses on the Swedish consumer market. The study is constructed 
by a combined design of methods. The initial part is qualitative and contains 16 in-depth 
interviews. After completing the interviews, a literature review was carried out. The last part of 
the empricial data collection is quantitative and based on a survey. 

The study shows differences in abilities and procedures to handle great information quantities and 
to avoid “information overload”. The two generations show different purchase behaviour in many 
respects, driven by different needs. Generation Y is more driven by social risk and social influence 
than the 55 plus cohort. Generation Y is tempted by the “right” brands, that are socially accepted 
and considered ”hot”. The younger generation endeavours to buy at the lowest price and therefore 
they have in general a low and often false loyalty vis-à-vis the stores. 55 plus, however, have in 
common a high and true loyalty vis-à-vis the stores. These older consumers are attracted by, and 
to great extent use, stores and employees which are regarded as competent and service-minded. In 
conclusion, generation Y could to a high degree be considered as emotional when choosing 
products but rational in their choice of distribution channel. 55 plus, on the other hand, is more 
rational when choosing products but emotional in their choice of distribution channel. 

Based on these result, we propose that the two generation cohorts should be approached in 
different ways, thus questioning a standardised mass marketing approach. Moreover, the study 
indicates that traditional marketing methods should be questioned and more focus should be given 
to emerging communication channels, for instance Internet-based communication channels, 
brand ambassadors and product placement. 

Keywords: Consumer behaviour, Generation Y, Generation 55 plus, Market communication, 
Segmentation, generation cohorts. 

Instructor: Ph D Anders Parment 
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ABSTRAKT 

 
Marknadssegmentering efter traditionella metoder ter sig allt svårare på mogna 
konsumentmarknader. Vanliga förklaringar till detta är att mogna marknader oftast präglas av 
utbudsöverskott, med ett stort antal valmöjligheter för konsumenten som följd. Därtill har 
nutidens konsumenter ett allt mer komplext, flexibelt och svårfångat köpmönster, vilket försvårar 
en segmentering. Internationella studier indikerar istället att en generationsindelning kan vara 
fördelaktig för att gruppera och förstå dagens konsumenter. För marknadsaktörer är det viktigt att 
känna sin målgrupp för att effektivt kunna attrahera dessa. Syftet med denna studie är att med 
utgångspunkt i en grundmodell av köpprocessen beskriva och jämföra generationerna Y (1978-
1994) samt 55 plus (1938-1953) köpbeteende.  Ett delsyfte är också att ge några normativa 
rekommendationer utifrån studiens resultat. 

Denna studie är avgränsad till privata konsumenter inom den svenska konsumtionsmarknaden. 
Studien bygger på en kombinerad metoddesign. Initialskedet är kvalitativt och består av 16 
djupintervjuer. Efter dessa har en litteraturstudie genomförts. Den senare delen av studien är 
kvantitativ till sin karaktär och består främst av en enkätstudie.   

Studien visar på skillnader i förmåga samt tillvägagångssätt att hantera stora informationsmängder 
och undvika ”information overload”. Generationerna har i stora delar olika köpbeteenden samt 
drivs även av olika behov. Generation Y styrs mer än 55 plus av social risk samt social påverkan. 
Generation Y lockas av ”rätt” varumärken, vilka är socialt accepterade och betraktas som ”inne”. 
Dessa varor strävar den yngre generationen att köpa till lägsta pris och har därför generellt en låg 
och ofta falsk lojalitet mot butiker. 55 plus har istället generellt en hög och sann lojalitet mot 
inköpsställen. Dessa konsumenter attraheras och använder i hög grad butiker och personal som 
uppfattas som kompetenta och serviceinriktade. Sammanfattningsvis är Generation Y i hög grad 
emotionell i valet av produkter men rationell i val av distributionskanal. 55 plus å andra sidan är 
mer rationell i val av produkter men emotionella i sina val av distributionskanaler.  

Dessa resultat innebär att generationerna bör bearbetas på olika sätt och standardiserad 
massmarknadsföring skall ifrågasättas. Studien indikerar även att traditionella 
marknadsföringsmetoder bör omprövas och mer fokus ges till ”nya” alternativa 
kommunikationskanaler, exempelvis alternativa Internetbaserade kommunikationskanaler, 
varumärkesambassadörer samt produktplaceringar och detta främst för Generation Y. 

Nyckelord: Köpbeteende, Generation Y, Generation 55 plus, Marknadskommunikation, 
Segmentering, Generations kohorter. 

Handledare: Ph D Anders Parment 
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Förord 

 
En lång och tidvis kämpig resa ligger bakom oss i marknadsföringens förlovade land. 
Många är de insikter som vi gjort under denna färd och vi hoppas kunna återge några av 
dem i denna uppsats.  Vi har haft förmånen att möta många spännande och intressanta 
människor under detta arbete, utan dessa hade denna studie inte varit möjlig. 

Vi vill således tacka alla de personer som med inlevelse och engagemang låtit oss ta del av 
sina liv och köpmönster. Ibland har era behov och beteenden inte varit helt synliga men 
tillsammans har vi ofta lyckats ta oss bakom, det som först varit synligt. Detta har 
verkligen varit utvecklande för oss och förhoppningsvis också er.  

Vi vill även lyfta fram och tacka vår handledare Anders som stöttat oss under hela resan. 
Du har hjälpt oss i flera uppförsbackar men också glatt dig med oss i medvind. Vardagar 
som helgdagar, dag som kväll, har du funnits där, aldrig långt bort. Detta har betytt 
mycket för vårt arbete men framför allt för oss som personer och vår egen utveckling. 
Tack Anders! 

Avslutningsvis vill vi tacka våra nära och kära som stått ut med oss och stöttat när vi 
tvingas spendera kvällar och helger på universitetet. Allt för att kunna genomföra denna 
studie och skriva uppsatsen som nu ligger här. Ni är Guld värda! 

Nu vill vi bara önska dig som läsare en trevlig läsning! 

 

2008-02-21 

Emelie Broman & Niclas Schiller 
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Kapitel 1 Inledning 
I nedanstående kapitel kommer du som läsare föras in på det område som denna studie avser behandla, 

konsumenters köpbeteende. Initialt belyses ytligt den förändrade syn på marknadsföring som skett under senare 

decennier. Vi kommer även att presentera en bild av de centrala förändringar och faktorer som präglar dagens 

mogna marknader och konsumenter. Vidare ämnar vi ge dig som läsare en inledande presentation av den 

teoretiskt dominerande köpbeslutsprocess som återfinns i olika teorier kring köpbeteende. Att studera 

marknadsföring och köpbeteende ur ett generationsperspektiv ser vi vidare som ytterst intressant och identifierar två 

spännande generationer; Generation Y och Generation 55 plus. Vi presenterar i slutdelen av kapitlet studiens 

syfte samt de problemfrågor som avses undersökas. Slutligen avhandlas också uppsatsens struktur och disposition.  

1.1 Marknadsföringens utveckling 

Den svenska synen på marknadsföring har enligt Magnusson och Forssblad (2003) radikalt 

förändrats under de senaste årtiondena. Tidiga inriktningar före 1960, låg främst på en 

produktions- och produktfilosofi. I och med att produktionsapparaten med tiden byggdes upp 

och effektiviserades för en stor totalproduktion, kom utbudet därmed att överstiga efterfrågan. 

Fokus flyttades enligt författarna i och med detta mot en ökad inriktning på försäljningssidan. 

Under 70- och 80-talet kom synen att handla mycket om marknaden och dess behov. 

Konkurrensfördelar ansågs uppkomma genom att tillfredsställa marknadens behov, önskemål 

och problem. Centralt var därmed att lära känna kunden och placera denne i fokus för 

organisationen och dess verksamheter. Under hela 90-talet kom de flesta marknader att präglas av 

ett överutbud och de organisationer som utgick från kunden vann fördelar gentemot sina 

konkurrenter. Centrala inslag för denna tidsperiod var fokus på servicekvalitet samt att se kunden 

som en mer långsiktig investering och därmed arbeta för en bra kundrelation. Med tiden kom allt 

större fokus att läggas på en relationsorientering. Mycket av marknadsförarens uppgift låg i att 

bygga kundlojalitet och därigenom skapa förutsättningar för en god lönsamhet. Såväl 

marknadsföring som produktutbud kom att kundanpassas i en allt större utsträckning. Detta för 

att möta det faktum att allt fler kunder valde att nyttja allt färre leverantörer, detta resulterade 

enligt Magnusson och Forssblad i att relationerna mellan kund och leverantör stärktes ytterligare. 

På 2000-talet har det enligt författarna blivit en ytterligare stärkning av relationerna på marknaden 

och innebörden av olika varumärken har också fått en allt större betydelse. Det gäller idag enligt 

Magnusson och Forssblad att skapa en verksamhet och ett varumärke som kunden kan 

identifiera sig med och inriktningen skall präglas av en värdeorientering. (Magnusson och 

Forssblad, 2003) Det finns enligt Parment (2006) delvis skäl att utmana den syn som Magnussons 
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och Forssblads (2003) gör gällande. I det följande skall vi gå in på/några av/de områden som 

Parment behandlar, och som ger anledning att utmana. 

1.2 Stora marknadsförändringar 

Parment (2006) hävdar att det inom marknadsföring ofta finns ett kvarlevande, felaktigt och 

historiskt, optimistiskt antagande om ett ständigt utrymme för tillväxt och expansion på 

marknaden. Tvärt emot detta antagande anser författaren att de flesta konsumentmarknader 

präglas av en hög mognadsgrad, där företagens utbud och produktionskapacitet överstiger 

kundernas efterfrågan. Utöver den press på effektivitet som skapas av rådande överkapacitet 

tillkommer enligt Parment ökade krav på organisationerna från olika intressegrupper, där växande 

kund- och miljökrav kan vara belysande exempel. Författaren menar att en överkapacitet på 

marknaden innebär att kunden får en stärkt makt. Parment menar att företagen på dessa mogna 

marknader vanligen skiftar fokus, från att sträva efter att attrahera nya konsumenter till att behålla 

nuvarande kunder. Författaren framhåller dock att dagens kunder ofta agerar mindre lojalt än 

tidigare, bland annat beroende på ett stort antal valmöjligheter på grund av ett överutbud och 

därtill en allt mer lättillgänglig och omfattande information. 

 ”Dagens konsumenter är inte särskilt lojala” (Parment, 2006, s.26.) 

Hoyer och Maclnnis (2004) anser att det krävs att organisationer förstår dagens marknader, dess 

kunder samt deras behov, för att konsumenten skall kunna bli motiverad att fortsätta använda sig 

av samt utveckla relationer med dessa företag. Motivation uppkommer enligt författarna när 

organisationen framstår och agerar på ett sätt som känns relevant för kunden och även är 

harmoniserar med dennes värderingar, mål och behov. Om kunden inte upplever denna 

harmonisering finns enligt författarna risk att kunden avbryter relationen och köper av någon 

annan konkurrent som passar kunden bättre. 

Enligt Dahlén och Lange (2003) samt Parment (2006) kan företag på en mogen marknad med 

stort överutbud differentiera sina produkter genom ett ökat fokus på varumärken och 

emotionella värden. Att ladda varumärket med unika värden upplever dessa författare som 

nödvändigt för överleva på en mogen marknad, där såväl antal olika varianter som totalutbud är 

stort. Parment menar vidare att det är naturligt att en aktör som strävar efter att stärka sitt 

varumärke betonar de emotionella värdena i sin marknadsföring. Evans et al (2006) menar vidare 

i linje med Parment (2006) att konkurrensfördelar kan vinnas genom att utöver produkten och 

dess position fokusera på den upplevelse det medför att äga och konsumera en produkt.  
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Ridderstråle (2002) menar vidare att dagens konsumenter drunknar i en ocean av osäkerhet och 

överflöd, detta på grund av marknadens stora utbud och variation. I denna överetablerade och 

överkommunicerande värld framhåller författaren att varumärken då fungerar som ”blinkfyrar” i 

osäkerhetsprocessen och hjälper kunderna att navigera, i och med detta minskar osäkerhetsnivån 

för konsumenten. Ridderstråle menar vidare att framgångsreceptet för organisationer och deras 

erbjudanden ligger i att agera emotionellt och appellera till människors känslor. Holmberg och 

Salzer-Mörling (2002) hävdar vidare att en av företags största utmaningar är att omforma 

produkter till livsstilar och begrepp, detta genom att fylla produkterna med mening. Författarna 

framhåller att det idag, inte längre handlar om pris och produkter utan snarare om att saluföra 

meningar och ideologier. Även Peter och Olson (1999) framhåller att det är ytterst viktigt att 

förstå marknadens konsumenter och vad som innebär mening och värde för dem. 

”Consumer value is defined as the ratio between the customer´s perceived benefits 

(economic, functional and psychological) and the resources (monetary, time, effort, 

psychological) used to obtain those benefits.”  (Kanuk & Schiffermam, 2004, s. 14.) 

Utöver ett stort utbud med många varianter och modeller på marknaden framhåller Peter och 

Olson (1999) att dagens produktlivscykler är kortare än vad de någonsin varit förut. För att nå 

framgång på dagens dynamiska och snabbt föränderliga marknader gäller det enligt Kanuk och 

Schiffman (2004) för företagen och dess marknadsförare att veta så mycket som möjligt om 

konsumenterna. Det gäller enligt författarna bland annat att förstå; vad konsumenterna har för 

behov och önskningar, hur de tänker samt agerar. I linje med detta menar Nilson (1999) att det 

krävs en detaljerad och kreativ analys av kundernas behov och önskningar, deras sätt att vara, 

värderingar och aspirationer om man som företag vill lyckas.  Det handlar enligt författaren om 

att ge konsumenten bästa möjliga upplevda värde för pengarna, lyckas företaget med detta vinner 

de enligt Nilson konkurrensfördelar. 

”Nödvändigt att helt och fullt förstå kunderna och utveckla produkter och tjänster som folk 

verkligen vill ha. […] Det är en självklarhet att säga att det krävs en detaljerad förståelse av 

kunderna för att man ska kunna marknadsföra sina varor effektivt.” (Nilson, 1999, s. 29, 

51.) 

I motsats till ovanstående resonemang och eventuellt beroende på att dagens marknader och 

konsumenter är allt svårare att segmentera, påtalar Parment (2006) att det finns en tydlig tendens 

att företags marknadsföring och marknadskommunikation kommit att i stor utsträckning 

standardiseras. Zaltman (2003) menar vidare att dagens konsumenter har förändrats medens 

marknadsföring oftast är kvar i det förflutna. Förändringar i konsumentbeteende inkluderar enligt 

författaren bland annat en större misstro till näringslivet och särskilt till marknadsföring. Ofta 
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används också enligt Zaltman en marknadsföring som bygger på bekanta och ineffektiva metoder 

för att tolka och förstå konsumenters tankar och beteenden. Detta medför enligt författaren att 

marknadskommunikation och produkter som bygger på dessa förlegade metoder därmed inte 

lyckas nå konsumenten på ett effektivt sätt.  

Som en vidareutveckling av Nilsons (1999) tankar menar Kanuk och Schiffman (2004) att det är 

centralt för företagen att nå en ökad insikt kring vilka faktorer samt vilka personer som påverkar 

konsumentens beslut. I linje med detta menar Blackwell et al (2006) att det på dagens marknader, 

med dess förändrade villkor gäller att väl förstå sina kunder och veta vilket beteende man skall 

använda sig av för att nå framgång. 

”[…] grabbing consumers attention is one of the most formidable callenges facing business 

today. It´s kind of like fishing when the lake is cluttered with fishermen and the fish aren`t 

hungery – not the best circumstances for catching tonight´s dinner” (Blackwell et al, 2006, s. 

587.) 

1.3 Dagens konsument 

Konsumenterna har enligt Kanuk och Schiffman (2004) samt Parment (2006) mer makt än 

någonsin tidigare. Dessa författare menar att konsumenten tack vare den digitala revolutionen 

och Internets expansion lätt kan finna och jämföra information. I dag är det enkelt för kunden att 

lokalisera det bästa priset på varor, vidare kan man handla dygnet runt och i hela världen. Detta 

bidrar enligt Kanuk och Schiffman samt Parment till att dagens konsumenter har en stor tillgång 

till information, författarna nämner i detta avseende bland annat en ökad tillgång till 

Internetbaserade produktrecensioner och diskussionsforum samt hemsidor men också en allt 

snabbare händelserapportering och mediakommunikation. Således föreligger för dagens 

konsumenter enligt Kanuk och Schiffman samt Parment en allt större transparens, där 

möjligheterna att enkelt och snabbt finna samt utbyta information är stora. 

Assael (1998) menar vidare att nutidens konsumenter kräver varor som bättre överensstämmer 

med deras behov. Vidare menar Assael att konsumenterna idag är mer medvetna, bland annat 

genom en större tillgång på information samt en högre utbildnings- och kunskapsnivå. Dessa 

tankar stämmer väl med Parments (2006) åsikter, där nutidens kunder ses som mer medvetna, 

välutbildade, och krävande med ett allt mer utvecklat varumärkestänkande.  

Parment (2006) hävdar att varumärken och andra immateriella värden blivit mer centrala delar i 

konsumentens uppsättning av köpkriterier. Enligt författaren har emotionella köpkriterier fått en 

allt större betydelse.  
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”Genom att lära känna kundgruppers köpkriterier kan unika konkurrensfördelar skapas.” 

(Parment 2006, s.43.) 

Parment berör även att det kan handla om konsumentens vilja att uttrycka en livsstil och profilera 

sig, samt sända önskade signaler till omgivningen. Parment hävdar vidare att den moderna yngre 

konsumenten inte är bunden till ett eller ett fåtal varumärken utan snarare köper märken som 

anses inne och accepteras samt uppskattas av individens omgivning. Ett ökat utbud av 

finansieringsalternativ och kreditmöjligheter kan även det idag enligt författaren innebära en mer 

flexibel köpkraft.  

Parment (2006) framhåller sammantaget att dagens konsumenter uppträder mer flexibelt och 

illojalt, vilket gör att dagens konsumtionsmönster ter sig allt svårare att förutsäga. Dels kan en 

viss individ tänka sig att köpa såväl dyra märkesvaror som billigare budgetalternativ. Vidare kan 

dagens konsumenter även tänka sig att växla köpkraft mellan olika branscher, exempelvis att 

istället för en planerad semesterresa köpa en dyrare bil än budgeterat. (Parment, 2006) Dessa nya 

konsumentbeteenden torde medföra att segmentering av marknader blir allt svårare och vikten 

att på djupet känna och förstå kunderna allt mer betydande.  

Palmer (2004) menar att det är viktigt för företag som agerar på konkurrensutsatta marknader att 

förstå konsumenten och hur denne agerar samt gör sina val mellan olika alternativ. Denna 

förståelse kring konsumenten skall enligt författaren genomsyra allt från produktdesign och 

prissättning till marknadsföring samt distribution.  Palmer framhåller att konsumenten gör ett val 

utifrån en helhetsbild av det produkterbjudandet som företaget tillhandahåller och 

kommunicerar. Blackwell et al (2006) framhåller att konsumenten i dagens värld är kung och 

genom att förstå hur människor konsumerar produkter kan företag öka sin lönsamhet. Blackwell 

et al menar att de organisationer som lyckas bäst är fullständigt kundcentrerade och strävan är att 

alla medarbetare i organisationen skall fokusera på kunden och förstå denne. Genom att låta 

kunden ha påverkan på företaget och dess produkter, prissättning samt marknadsföring menar 

författarna att chansen att få nöjda och mer varumärkes lojala konsumenter är större, vilket enligt 

Blackwell et al verkar positivt på intäkter och resultat. 

”Please the king and directly impact bottomline profits.” (Blackwell et al, 2006, s.8.) 

När det gäller att insikter om kunderna framhåller Magnusson och Forssblad (2003) vikten av att 

förstå konsumtions- och köpprocessen. Författarna menar att denna kunskap om kundernas 

köpbeteende bör utgöra grund för all praktisk marknadsföring. Dahlén och Lange (2003) menar 

vidare att köpprocessen är heltäckande och därför tillräcklig för att man ska förstå hur 

konsumenter agerar på marknader.  
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”En förståelse för hur konsumenter tänker i varje steg i köpprocessen är nödvändig för att 

förstå hur varumärken och produkter ska kommuniceras.” (Dahlén och Lange 2003, s.25.) 

1.4 Konsumtions- och köpprocessen 

Antonides och van Raaij (1998) menar att konsumtionscykeln beaktar ett hushålls konsumtion av 

en produkt, allt från anskaffning till användande samt äganderätt. Före varje inköp sker 

aktiviteter, som behovs- och problemorientering samt informationssökning. Därefter tas utifrån 

identifierade alternativ beslut och inköpet sker. I nästkommande steg använder eller förbrukar 

konsumenten produkten och ägaren har också en ägande- och förvaltningsrätt över egendomen. 

Under användning och ägandestegen bildar konsumenten uppfattningar och feedback som ligger 

till grund för eventuella rekommendationer och med tiden eventuella återköp. Ett förestående 

åter- eller nyköp innebär således att konsumtionsprocessen startar på nytt. (Antonides och van 

Raaij, 1998) 

”The consumer decision process model represents a road map of consumers minds that 

marketers and managers can use to help guide product mix, communication, and sales 

strategies.” (Blackwell et al, 2006, s. 70.) 

Det finns enligt Antonides och van Raaij (1998) tre skäl till att konsumenten avbryter sitt innehav 

av en produkt. För det första att produktens teknik inte längre är gångbar och funktionaliteten ej 

tillräcklig. Vidare kan ekonomiska argument ligga bakom, en ny produkt som nått marknaden är 

mer effektiv en tidigare versioner. Slutligen kan anledningen återfinnas i psykologiska skäl. Detta 

då andra och eventuellt nya produkter på marknaden har en mer tilltalande design eller en ny stil, 

alternativt att en ny trend eller stil växt fram hos konsumenterna på marknaden. Författarna 

menar att det i ett historiskt perspektiv till stor del varit de tekniska aspekterna som varit 

dominerande. Idag har produkterna delvis en annan mening för konsumenten och ekonomiska 

och psykologiska aspekter har därmed fått en ökad betydelse. 

Den konsumtionscykel som Antonides och van Raaij (1998) beskriver överensstämmer mycket 

med Blackwell et als (2006) grundmodell över individers och hushålls köpbeslutsprocess. De 

senare författarna beskriver i sin modell aktiviteter och steg som konsumenten kan vara 

involverad i vid ett inköp. Processen som författarna beskriver innefattar bland annat; 

problemidentifikation, informationssökning, utvärdering av alternativ, inköpsbeslut, konsumtion 

samt att efter inköpet utvärdera, slutligen innefattas också avskaffande av produkten. Dessa olika 

processteg är vanligen centrala för att beskriva komplexa modeller av konsumenters 

köpbeteende. (Jfr exempelvis Assael, 1998 ; Hoyer & Maclnnis, 2004). Vi har i denna studie valt 

att innefatta konsumtion i steget utvärdering efter köp. Vi har även exkluderat steget avskaffande 
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av produkten. I denna uppsats har vi också av praktiska skäl antagit att köparen och 

konsumenten är samma person. Självklart finns det fall där olika personer beslutar om inköp än 

de som sedan konsumerar produkten, men dessa innefattas således inte i denna studie. 

 

Figur 1: Köpprocessens grundmodell  

Strukturen hos vår bearbetning av Blackwell et als (2006) grundmodell över konsumenters 

beslutsfattande kommer att utgöra en teoretisk utgångspunkt och delvis också en struktur för 

denna uppsats. En utökad beskrivning och teoretisering kring köpprocessen och dess olika delar 

presenteras i kapitel 5, referensram.  

Ämnet konsumentköpbeteende fokuserar enligt Kanuk och Schiffman (2004) just på hur 

individer fattar beslut att spendera sina resurser i form av pengar, tid och kraft på konsumtion. 

Konsumentköpbeteende kan enligt Kanuk och Schiffman (2004) indelas i två kundgrupper; 

privatpersoner och organisationer. Vår studie har endast för avsikt att behandla privatpersoners 

köpbeteende. Konsumentbeteende definieras som: 

”The term consumer behavior is defined as the behavior that consumer display in searching 

for, purchasing, using, evaluating and disposing of products and services that they expect 

will satisfy their needs.” (Kanuk & Schiffermam, 2004, s. 8.) 

Konsumentbeteende involverar enligt Peter och Olson (1999) även interaktionen mellan 

personens tankar, känslor, beteenden samt deras omgivning.  Konsumenten agerande enligt Peter 

och Olson måste påverka hur företag utformar verksamheten samt deras marknadsstrategier. 

Evans et al (2006) påtalar vidare att motivation verkar som en pådrivande kraft inom individen 

som leder till vissa handlingar. Därmed är detta begrepp enligt författarna en grundläggande 

faktor för konsumentbeteende och bör därför studeras mer ingående. Förståelsen för kundens 

behov och önskningar är centrala inom marknadsföring. I den klassiska nyttoansatsen identifieras 

konsumentens behov och produkter samt tjänster matchas i viss utsträckning för att delvis 

Behovsupptäckt 

Informationssökning 

Utvärdering av alternativ

Köpbeslut 

Utvärdering efter köp och konsumtion (Egen bearbetning av Blackwell 
et al., 2006, s.70.) 



 

 16

tillfredställa intressentens behov. I processen identifieras initialt behov, sedan väljs relevanta 

artiklar för att omvandla dessa till kundfördelar som tillfredställer kundens behov. Författarna 

exemplifierar detta med en blyg och tillbakadragen 18-åring som precis börjat universitetet och 

vill träffa nya vänner, vilket utgör ett behov. En relevant artikel för detta är en designerjacka av 

statusfyllt märke som kan möjliggöra att individen får lättare att passa in och bli en del av 

innefolket. (Evans et al, 2006) 

1.5 Olika typer av inköp 

Magnusson och Forsblad (2003) delar upp den svenska marknaden för konsumtionsvaror i; 

dagligvaror som bröd och tandkräm, sällanköpsvaror som exempelvis kläder och slutligen 

kapitalvaror som bilar. Dessa olika typer av konsumtionsinköp utgör också en del i studien och 

uppsatsens struktur.  

1.6 Generationsstudier 

Mowen (1995) menar att människans värderingar, livsstil och konsumtionsmönster förändras 

genom deras livscykel. Författaren anser vidare att en gruppering av konsumenter i generationer 

är intressant då dessa konsumenter inom en generation ofta har liknande värderingar, behov och 

beteendemönster.  Detta överensstämmer med Peter och Olson (1999) som framhåller att 

åldersgrupper kan analyseras som subkulturer, detta därför att dessa vanligtvis har 

överensstämmande värderingar och beteenden. 

”A generation refers to a cohort of people, born and shaped by a particular span of 

time.”(McCrindle, 2006a, s.10.) 

Kanuk och Schiffman (2004) kan även de se fördelar i segmentering efter ålder. Enligt författarna 

finns det en tendens att människor håller fast vid intressen och värderingar som de bildat under 

uppväxten, exempelvis kommer inom några år en stor del av rock and roll fans finnas i gruppen 

över 55 år. Kanuk och Schiffman menar också att det inom olika åldersintervall finns behov och 

intressen som är specifika för respektive intervall.  

”A generation is defined by the years and thus, the era of their birth. All those within a 

generation share not only a similar age and life stage - but also a similar technological 

and economic period which shaped them.” (McCrindle, 2006b, s.13.) 

Det är också enligt Kanuk och Schiffman (2004) viktigt för marknadsmänniskor att inse och 

förstå att olika åldersgrupper nyttjar och attraheras av olika kommunikationskanaler. Exempelvis 
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är det bästa sättet för att nå ut till tonåringar i USA enligt författarna via radio, detta därför att 95-

procent av åldersgruppen regelbundet lyssnar på radio. 

McCrindle (2003) har i sina studier i en australisk kontext fastslagit att det som främst delar in en 

befolkning är generationer. Författaren menar att denna förklaringsvariabel är mer effektiv än 

uppdelning efter exempelvis kön, etnicitet, inkomst eller teknologi. Att framgångsrikt kunna 

påverka och attrahera en önskad generation handlar enligt McCrindle om huruvida vi förstår 

generationens karaktäristika, deras kommunikationsstil samt deras sociala attityder. Vidare menar 

författaren att det är viktigt att inse att personer som arbetar mot en yngre målgrupp med tiden 

måste arbeta hårdare och hårdare för att förstå kundgruppen, detta eftersom generationsgapet 

med tiden blir större och större.  

I en marknad där konsumenterna blir allt svårare att segmentera på traditionellt vis torde således 

generationsstudier vara positiva för indela samt för att nå en ökad kunskap och förståelse för 

dagens konsumenter. Denna studie inriktas mot två spännande generationers köpbeteende, 

Generation 55 plus samt Generation Y. 

1.7 Generation 55 plus & Generation Y - två spännande 
konsumentgrupper 

”I Sverige är de marknadsföringsmöjligheter som öppnats med en åldrande befolkning i det 

närmaste helt ”oplöjd mark” ( SOU 2002:29, s.163.) 

I dag finns det ungefär 3.3 miljoner svenskar över 50 år. Drygt hälften, 1.6 miljoner är mellan 55 

och 70 år. Varje år får vi 125 000 nya 55-åringar och fram till 2020 ökar de som är över 50 år med 

75 procent. 55 plus sitter dessutom på 80 procent av förmögenheten och svarar för ungefär 70 

procent av köpkraften. (www.dax.se). Dessa fakta gör Generation 55 plus till en intressant och 

viktig konsumentgrupp och motiverar väl en studie av generationens köpbeteende. 55 plus 

definieras i denna uppsats som personer födda mellan 1938 och 1953. 

Vidare menar Rasmusson (2005) samt Lindgren et al (2005) att dagens pensionärer kommer vara 

friskare och också leva längre än vad tidigare generationer gjort. Dessa författare framhåller även 

att dagens pensionärer kommer vara mer utbildade och ha en starkare ekonomisk ställning än vad 

tidigare generationer haft. Rasmusson ser det som att dagens blivande pensionärer lämnar 

arbetslivet för att gå över till nöjeslivet, där dagens pensionärer enligt författaren vill vara och ses 

som moderna pensionärer. 

”År 2005 ålderspensioneras de första fyrtiotalisterna, för femtio år sedan fyllde de moppe 

nu fyller de stadsjeep.”  (Rasmusson, 2005, s.12.) 
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Rasmusson (2005) hävdar vidare att svenska affärsmän inte riktigt lyckats förnya den föråldrade 

bild på pensionärer som växte fram allt sedan sextiotalet. Lindgren et al (2005) menar att det i en 

föränderlig värld med hårdnande konkurrens gäller det att förstå förändringar och också vara 

insatt i tongivande kundgrupper, helst före andra aktörer på marknaden. Lindgren et al (2005) 

framhåller att det finns stora möjligheter för aktörer som lyckas möta de behov som framtidens 

pensionärer har. Författarna påtalar i detta avseende att det för att lyckas krävs en eftertanke och 

djup kunskap om konsumentbeteenden samt kundernas behov. 

”Svenska pensionärer känner sig inte berörda av svensk reklam. Den vänder sig inte till 

dem.” (Rasmusson, 2005, s.198.)  

”Som verksam inom konsumentprodukter, detaljhandel eller upplevelseindustri gäller det att 

se framtidens marknad – de gråsprängda tonåringarna.”  (Lindgren, et al, 2005, s.181.) 

Den kommande pensionärsgenerationen kan enligt Lindgren et al (2005) komma att bli 

morgondagens kassako för konsumentföretag. Författarna framhåller också att denna generation 

är den starkaste konsumentköpgrupp som Sverige samt Västeuropa någonsin haft. 55 plus har 

enligt Lindgren et al lämnat stafettpinnen vidare och leder inte längre utvecklingen i arbetsliv, 

men kommer troligen att bli nybyggare inom pensionsområdet. Författarna menar att det rätta 

tilltalet är en avgörande faktor för att nå och attrahera dessa individer. Generationen ser sig enligt 

Lindgren et al som evigt unga och vill gärna heller inte tilltalas som äldre, däremot som 

livserfarna och visa unga. En ny stereotyp är på väg att etableras, bilden av den rike, friske och 

aktive senioren. Bilden av seniorer som konsumenter är på väg att formas inom ramen för dagens 

livsloppsmönster. 

”För konsumentföretag och marknadsförare är det på tiden att se den marknad som inom 

några år kommer att bli den främsta.” (Lindgren, et al, 2005, s.165.) 

Generation Y är födda mellan 1978 och 1994. Generationen kallas ibland på engelska ”Echo 

Generation” eller ”N-Generation” (N står för networked). Andra vanliga beteckningar är 

”millennials” eller ”echo boomers”. Generation Y förväntar sig att marknadsförare skall vara 

ärliga, ha humor, vara tydliga i sina budskap och också visa produkten i sin reklam. De förändrar 

sina preferenser angående varumärken snabbare än andra generationer, detta för att hänga med i 

modet och accepteras av sina jämlikar. Generation Y gillar specialaffärer och affärerna kan vara 

ute lika fort som de blir inne. (Blackwell et al, 2006) Denna generation är på väg att etablera sig i 

arbets- och näringsliv. Generation Y fyller många av de vakanser som uppstår då den äldre 

generationen lämnar yrkeslivet. Det är således rimligt att anta att denna generation kommer att bli 

en viktig konsumentgrupp med goda ekonomiska resurser för framtida konsumtion. 
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1.8 Problemdiskussion 

Dagens konsumentmarknader präglas av ett betydande utbudsöverskott. Konsumenten har stor 

valmöjlighet och de tillgängliga alternativen är många. Dagens konsumenter är också 

välinformerade och har stor tillgång till information. Som vi sett ovan tycks dagens 

konsumentkultur också vara präglad av större flexibilitet och dagens kunder är troligen mindre 

lojala än tidigare. Därtill är konsumenterna mer komplexa i sitt konsumentbeteende. Dessa kan 

hoppa mellan olika varumärken och också mixa dyra premiumvaror med billigare 

budgetalternativ. Köputrymme växlas idag också i större utsträckning mellan olika 

produktgrupper och branscher. Detta mer komplexa köpbeteende som framtonar gör att dagens 

marknader torde vara svårare att på traditionellt sätt segmentera. Lägg därtill att dagens 

marknadsföringsmetoder eventuellt kan vara föråldrade och därmed vara ineffektiva för dagens 

konsumenter. Utifrån dessa resonemang tycks en generationsstudie vara intressant för att lära 

känna och nå en ökad förståelse för några av dagens konsumenter och hur dessa personer nås 

och behandlas på ett framgångsrikt sätt. 

1.9 Syfte och problemställningar 

Utifrån ovanstående inledning samt problemdiskussion har följande problemfrågor identifierats: 

1. Hur ser generationernas köpbeteende ut? 

2. Vilka intressanta skillnader och likheter kan identifieras mellan generationerna? 

3. Hur skall generationerna bäst bearbetas och bemötas? 

4. Ger den grundläggande köpprocessen en relevant bild av konsumenters köpbeteenden? 

Syftet med föreliggande studie är att med teoretisk utgångspunkt i köpprocessen beskriva och 

jämföra generationerna Y samt 55 plus köpbeteenden.  Ett delsyfte är också att ge några 

normativa rekommendationer utifrån studiens resultat. 

1.10 Avgränsningar 

Vår studie behandlar ur ett generationsperspektiv endast den svenska marknaden vad gäller 

konsumtionsvaror. Studien behandlar vidare endast privatpersoner och vi antar som tidigare 

nämnts att köpare och konsument är samma person. Vissa inköp kan även ske på hushållsnivå 

och involvera flera familjemedlemmar, dessa inköp beaktas i studien till stor del som individens 

köp. Slutligen används konsument och kund synonymt i denna uppsats. 
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1.11 Målgrupp och uppsatsens bidrag 

Denna studie är riktad både inom och utanför akademin. Målgruppen är akademiker med 

marknadsinriktning, men också till praktiker inom näringslivet med ett speciellt intresse för 

marknadsföring, samt inriktning mot de två studerade generationerna, Y och 55 plus. 

Enligt vår litteratursökning och genomgång är kunskapen och studierna vad gäller köpbeteende 

ur ett generationsperspektiv i en svensk kontext mycket begränsade. Det finns några studier av 

Kairos Future, dock är dessa vetenskapligt svaga då dessa endast grundar sig på empirisk data 

och inte utgår från någon teoretisk bas.  

Denna uppsats ger istället en bred empirisk beskrivning av två spännande generationer utifrån en 

teoretisk referenspunkt. Vidare jämförs generationerna sinsemellan och intressanta och 

spännande skillnader och likheter med praktisk relevans presenteras. Uppsatsen ger också några 

normativa råd till aktörer med intresse för dessa generationer.  Den föreliggande studien fyller 

således ett relevant bidrag inom området konsumentköpbeteende. 

1.12 Disposition 

Uppsatsens disposition följer i stort studiens upplägg och genomförande. I kapitel två 

presenteras den vetenskapliga metod som legat till grund för uppsatsen samt våra val, även 

studiens praktiska genomförande presenteras i detta kapitel. Initialt studerandes den modell av 

köpprocessen som presenteras i kapitel ett. Utifrån denna modell genomfördes sedan våra 

sexton öppna djupintervjuer, åtta i respektive generation. Detta empiriska material åskådliggörs i 

kapitel tre och fyra. I kapitel fem får läsaren en inblick i den referensram som varit utgångspunkt 

för vårt vidare arbete med studien. Denna teoretiska bas i kombination med vår initiala empiri 

har sedan legat till grund för vår enkätstudie. Utfallet av denna enkät presenteras sedan i kapitel 

sex. I kapitel sju redogörs för ett något utmanande perspektiv som vidareutvecklar 

referensramen i kapitel fem. I det åttonde kapitlet sammanförs empiri från enkäter samt 

djupintervjuer med den teoretiska utgångspunkten och en analys presenteras av materialet. I det 

nionde kapitlet presenteras sedan studiens slutsatser innan en mer allmän och utvidgad 

diskussion förs i ett efterföljande kapitel. Här ges också några normativa rekommendationer för 

företag och organisationer med våra studerade generationer som målgrupper. Avslutningsvis ges 

några uppslag till vidare forskning i kapitel elva. I nedanstående figur ges en grafisk 

sammanställning av föreliggande uppsats. Som författare kan vi bara önska: -trevlig läsning! 
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Figur 2: Uppsatsens struktur och disposition (Egen utveckling) 
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Kapitel 2 Studiens upplägg och vetenskapliga metod 
I detta kapitel avser vi inledningsvis redogöra för vårt synsätt på vetenskap som också ligger till grund för studien. 

Där efter följer en presentation av det angreppssätt samt de metoder vi valt att använda oss av. Vidare redogörs för 

studiens praktiska tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med den kritik som kan riktas mot den valda metoden 

samt hur vi valt att hantera eventuella felkällor och risker.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Lundahl och Skärvad (1999) menar att det är allmänt känt att vetenskapligt arbete handlar om att 

ständigt ompröva tidigare föreställningar och vetande. Enligt Jacobsen (2002) råder det dock 

delade meningar om hur detta arbete skall bedrivas. Lundahl och Skärvad (1999) framhåller här 

att det främst är två huvudinriktningar som dominerar den vetenskapliga forskningen; 

hermeneutik och positivism. 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) innebär den positivistiska grundsynen att det finns en 

objektiv verklighet som kan studeras. I linje med detta menar Jacobsen (2002) att det faktum att 

forskaren och samhället inom positivismen ses som två separata element, möjliggör att samhället 

kan studeras på ett neutralt sätt. Vid ett positivistiskt förhållningssätt framhåller Lundahl och 

Skärvad (1999) vikten av att forskaren förhåller sig helt neutral samt opartisk och enbart fungerar 

som observatör och aldrig som deltagare. Författarna menar vidare att vetenskapens uppgift 

enligt positivisterna är att avbilda verkligheten som den är. Då denna verklighet består av en 

oändlig mångfald sker avbildningen inom positivismen enligt Lundahl och Skärvad (1999) med 

hjälp av förenklingar såsom begrepp och modeller. Enligt författarna ser positivisterna även de 

framkomna slutsatserna som generellt giltiga samt oberoende av tid och rum. Vidare menar 

Lundahl och Skärvad (1999) att positivisterna ser vetenskapsutvecklingen som ett sätt att finna 

bättre beskrivningar och förklaringar av den redan existerande verkligheten, detta för att lättare 

kunna förutse vad som komma skall.  

Hermeneutiken o andra sidan har enligt Lundahl och Skärvad (1999) sin grund i 

samhällsvetenskapen och har till huvudsyfte att tolka och förstå.  

”Målet är att uttolka och förstå hur andra människor upplever sin situation och vad detta 

betyder för beslut och handling.” (Lundahl och Skärvad, 1999, s.43.) 

Sjöström i Starrin och Svensson (1994) framhåller att hermeneutiker menar att studieobjekt 

utgörs av unika mänskliga handlingar och företeelser sedda i sitt sammanhang. I 

överensstämmelse med detta menar Lundahl och Skärvad (1999) att det enskilda fenomenet med 

andra ord endast kan begripas genom att förstå det speciella sammanhang i vilket fenomenet 
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ingår. Författarna framhåller också att forskning av detta slag endast kan leda fram till slutsatser 

och kunskap som är bundna i tid och rum varpå generalisering är svårare. Enligt Lundahl och 

Skärvad (1999) bör en renodlad hermeneutisk forskare till skillnad från en positivistisk med 

inlevelse delta i de fenomen som skall studeras varpå objektivitet ej är möjligt eller önskvärt. 

Det vetenskapliga förhållningssätt som präglat vår studie kring köpbeteende inom generationerna 

Y samt 55 plus står inte att finna i någon av ovanstående renodlade vetenskapliga inriktningar, 

positivism samt hermeneutik. Dessa inriktningar tjänar snarare som utgångspunkt för hur man, 

oavsett vad man studerar, ser på den vetenskapliga processen och hur man bör angripa 

forskningsområdet/-problemet. Som tidigare nämnts innefattar vårt syfte att till viss del beskriva 

samt generalisera våra valda generationers köpbeteende. För att genomföra denna studie har vi 

således såväl tolkat individers enskilda agerande som sökt lagbundenheter som kan beskriva 

generationernas köpbeteende och leda till ny kunskap om dessa två konsumentgrupper. I det 

förra fallet är metoden snarare hermeneutisk, eftersom den går ut på att tolka vad individer säger 

och varför de säger det som sägs. I det senare fallet – i sökandet efter lagbundenheter – söker vi 

mer generella mönster i det som intervjupersonerna uppger, således med en mer positivistisk 

utgångspunkt. Vi har således under uppsatsens framväxt valt att ej ansluta oss till någon av de 

ovanstående renodlade inriktningarna, detta då vi finner att vår verklighetsuppfattning befinner 

sig någonstans mitt i mellan beroende på var i forskningsprocessen vi befinner oss. Vårt 

vetenskapliga förhållningssätt kan dock innebära en viss dragning mot den positivistiska sidan, 

åtminstone i senare delen av vår studie. Utgångspunkten för vår forskning stöds av författarna 

Arbnor och Bjerke (1994) vilka framhåller att det är fullt möjligt för forskare att bedriva 

forskning utifrån en verklighetsuppfattning som ligger någonstans mellan motpolerna positivism 

och hermeneutik.  

Vetenskapligt angreppssätt 
Vilken är den bästa strategin för att få grepp om verkligheten? Kring denna fråga råder det enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994) stor oenighet, men främst tre strategier lyfts fram. Vissa 

vetenskapsmän hävdar enligt författarna att deduktion är det enda rätta. Denna strategi bygger 

enligt Jacobsen (2002) på att forskaren tar sin utgångspunkt i teorins värld, för att därefter ta sig 

an empirin. Enligt författaren framhäver anhängare av detta angreppssätt fördelen och 

möjligheten med att på förhand skaffa sig en bild av hur världen ser ut, för att därefter studera 

om denna bild överensstämmer med verkligheten. Den bild som forskaren får byggs enligt 

Jacobsen upp av tidigare empiriska fynd och teorier. Författaren lyfter även fram den kritik som 

riktats mot detta angreppssätt där det finns en stor risk att forskaren enbart söker efter 

information som denne på förhand finner relevant. Jacobsen menar att detta i sin tur kan leda till 
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att forskaren med sina förutbestämda förväntningar smalnat av sitt informationssökande i sådan 

grad att relevant information förbises, vilket i sin tur riskerar att påverka det slutgiltiga resultatet 

negativt.  

Den andra strategin som forskare kan använda sig av är enligt Jacobsen (2002) den induktiva 

ansatsen. Enligt författaren går detta vetenskapliga angreppssätt till skillnad från den deduktiva 

ansatsen i motsatt riktning, nämligen från empiri till teori. Här är idealet enligt Jacobsen att en 

forskare skall studera verkligheten helt utan förväntningar och samla in information för att 

slutligen kategorisera samt analysera insamlad data. Öppenhet menar författaren är ett ledord för 

denna ansats, då målet är att forskaren inte på förhand skall begränsa den insamlade 

informationen. 

”Genom att inte ha några förutfattade meningar och förväntningar skulle forskare få in data 

som korrekt angav verkligheten i ett givet sammanhang.” (Jacobsen, 2002, s.35.) 

Den tredje strategin - abduktion - ses av Alvesson och Sköldberg (1994) som en kombination av 

de ovanstående strategierna, deduktion och induktion. Här tar forskaren enligt författarna sin 

utgångspunkt i empirin liksom induktionen, men avvisar dock inte de teoretiska föreställningarna. 

Med andra ord sker det enligt Alvesson och Sköldberg en alternering mellan empiri och teori 

under hela forskningsprocessens gång. Detta leder enligt författarna till att både teori och empiri 

kan omtolkas i skenet av varandra, vilket i sin tur torde borga för en djupare analys. 

Vi har under vårt arbete med denna uppsats haft som ambition att använda oss av ett 

vetenskapligt angreppssätt som ligger i linje med det Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver 

som abduktion.  Under den initiala fasen av vårt uppsatsarbetes valde vi, för att undvika att 

begränsa vår datainsamling, att endast ytligt studera den grundläggande teoretiska köpprocessen. 

Detta för att utforma de frågeområden som vi sedan använde oss av under de relativt 

ostrukturerade djupintervjuerna. I detta skede av studien och inom vårt forskningsområde fanns 

ingen given modell att diskutera med de intervjuade varför vi i denna explorativa fas valde ett mer 

ostrukturerat upplägg på intervjuerna. Efter det att intervjuerna var genomförda och 

transkriberade valde vi att återvända till teorin för att studera denna grundligare innan vi med 

hjälp av vår empiri och kompletterande teori utformade vår enkät. Slutligen har vi med teorins 

hjälp försökt att finna mönster och skillnader i vår insamlade empiri för att uppfylla vårt syfte, att 

beskriva och jämföra våra generationers köpbeteende. Arbetet med vår studie kan således 

beskrivas som en iterativ arbetsprocess där vi växlat mellan teoretisk och empirisk utgångspunkt 

för att på bästa sätt fånga vår studerade verklighet och uppfylla uppsatsens syfte. 
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2.2 Vetenskaplig metod 
Då vi för att uppfylla uppsatsens syfte ämnat gå på såväl djupet som på bredden i denna studie 

har vi valt att använda oss av en kombination mellan ett intensivt och extensivt upplägg. Jacobsen 

(2002) kallar denna metod designtriangulering. Fördelen med detta upplägg är att vi med hjälp av 

den initiala intensiva delen får en insikt om vad som är relevant för vårt valda ämne, för att sedan 

verifiera om detta även är relevant samt signifikant för en större population med hjälp av en 

extensiv undersökning. Jacobsen (2002) menar att forskaren genom en kombination kan närma 

sig idealundersökningen där man fångar såväl relevans som generaliserbarhet. 

I överensstämmelse med såväl Jacobsen (2002) som Holme och Solvang (1997) har vår studies 

initialskede präglats av ett mer intensivt fokus. Detta genom att vi via djupintervjuer sökt fånga 

en mängd olika aspekter i och kring våra studerade generationers köpbeteende. Med hjälp av den 

bild som framkommit genom intervjuerna samt en vidare litteraturstudie har vi utformat vår 

enkät. Denna senare del av vår studie har således ett extensivt upplägg där målsättningen är att till 

viss del generalisera.  

För att genomföra ovanstående har vi använt oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod vilket är något som Jacobsen (2002) förespråkar. 

”Att kombinera metoder är idealiskt” (Jacobsen, 2002, s.152.) 

Jacobsens (2002) argument för att kombinera metoder ligger väl i linje med Denzins (1970) i 

Svenning (2000) tankar om att metodtriangulering är ett sätt att uppnå en slags kontroll vid 

kvalitativa undersökningar. Denzin som var den första att använda begreppet metodtriangulering, 

menar att empirisk sociologi ofta arbetar med mångtydiga definitioner, attityder och personliga 

värderingar där metodtriangulering ses som ett verktyg för att höja den sociologiska forskningen 

över rent personliga former av bias. 

Vi har som tidigare nämnts valt att inleda denna studie med en kvalitativ undersökning i form av 

djupintervjuer för att få klarhet om ämnesområdet. Den insamlade informationen låg sedan till 

grund för utformningen av vår enkät. Jacobsen (2002) menar att kunskapen från en kvalitativ 

undersökning kan användas för att utveckla ytterligare kunskap och antaganden om olika 

sammanhang. Dessa antaganden och sammanhang kan enligt författaren sedan prövas med hjälp 

av en kvantitativ metod för att på så sätt få vetskap om dess omfattning. Fördelen med att 

använda sig av en kombinerad metod är enligt såväl Jacobsen (2002) som Holme och Solvang 

(1997) att den kvalitativa förundersökningen kan bidra till att stärka giltigheten hos 

undersökningen. Vidare menar Jacobsen (2002) på att detta uppnås genom att forskaren med 

större säkerhet ställer de rätta frågorna i enkäten.  
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Det finns enligt Jacobsen (2002) dock eventuella nackdelar med att använda sig av ett kombinerat 

undersökningsupplägg. Risken finns enligt författaren att materialet blir så pass detaljerat och 

komplext så att det krävs ett enormt omfattande analysarbete.  Det faktum att vi valt att under 

såväl den kvalitativa som den kvantitativa fasen av studien fokusera tre typer av köp; 

dagligvaruköp, sällanköp samt kapitalinköp har bidragit till att minska komplexiteten i data 

materialet och har underlättat vårt analysarbete. Vidare anser vi att den risk som Jacobsen (2002) 

beskriver ovan har begränsats under vår studie genom att vi på förhand, via teori, identifierat 

några utifrån köpprocessen intressanta områden som också kommit att utgöra grundkategorier i 

det genomförda analysarbetet. 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
Med nedanstående stycken ämnar vi att ge läsaren en inblick i vår studies praktiska 

tillvägagångssätt. 

Informationskällor 
För att grunda våra analyser och slutsatser har vi använt oss av primär- och sekundärdata. 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att sekundärdata avser data och information som redan finns 

dokumenterad kring ett visst fenomen. Vi har här främst använt oss av litteratur som ligger inom 

områdena köpbeteende, marknadsföring samt marknadskommunikation. Vad gäller våra 

primärkällor som Björklund & Paulsson (2003) benämner det material som samlats in specifikt 

för den aktuella studien har dessa inhämtas på två olika sätt, dels genom 16 kvalitativa 

djupintervjuer men också genom en kvantitativ enkät till generationerna Y samt 55 plus. 

Intervjuer 
Starrin och Renck i Svensson och Starrin (red) (1996) skiljer på två typer av intervjuer, 

standardiserad och icke standardiserad. Enligt författarna har den standardiserade till skillnad från 

den icke standardiserade intervjun ett förutbestämt strukturerat schema av intervjufrågor. Vidare 

används enligt Starrin och Renck det icke standardiserade intervjuupplägget vid så kallade 

kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har enligt författarna till syfte att identifiera och upptäcka 

ej kända företeelser, egenskaper eller innebörder. Det standardiserade intervjuupplägget används 

istället enligt Starrin och Renck främst vid kvantitativa intervjuer, vilka ämnar undersöka 

fördelningen av eller sambandet mellan på förhand definierade företeelser, egenskaper eller 

innebörder. Det finns som sagt olika intervjumetoder att använda sig av vid datainsamling varpå 

vi valt att använda oss av kvalitativa icke standardiserade intervjuer, då vi tror att detta kan bidra 

till att finna nya företeelser och hjälpa oss förstå individer hos de olika generationerna vad gäller 

deras köpbeteende.  
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I linje med ovan nämnda ställningstagande har vi genomfört öppna individuella intervjuer som 

delmetod för datainsamlingen. Vi har valt att genomföra 16 intervjuer, dessa jämt fördelade 

mellan generationerna. Intervjuerna har skett ansikte mot ansikte med respondenterna eftersom 

vi valt att genomföra öppna personliga intervjuer i form av besöksintervjuer. Genom valet av 

besöksintervjuer tror vi att ett förtroende lättare kan etableras mellan oss och respondenten, 

vilket borgar för ärligare och mer rättvisande svar. Vid intervjutillfället ges vi även möjligheten att 

studera respondentens icke verbala signaler. Vårt genomförande av intervjuer överensstämmer 

med Jacobsens (2002) tankar om hur besöksintervjuer ökar möjligheterna till en djupare 

förståelse för respondenten. Detta kan enligt författaren ske via möjligheten att också beakta 

andra signaler, så som bland annat kroppsspråk och röstläge.  Det är dock enligt Jacobsen (2002) 

viktigt att tänka på att minska intervjuareffekten, det vill säga att intervjuarens närvaro påverkar 

respondentens agerande och svar. Detta ligger i linje med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 

som framhåller att intervjuareffekten kan ge ett icke önskvärt utslag på studiens resultat.  

Även om våra intervjuer har präglats av hög öppenhet och låg standardiseringsgrad har vi före 

genomförandet upprättat en enklare intervjuguide (Bilaga 1). Denna guide har hjälpt oss med en 

viss struktur vid våra intervjuer. Detta har vi funnit som en nödvändighet för att datamaterialet 

inte skulle bli allt för komplext. Jacobsen (2002) menar att det dessutom alltid finns viss 

strukturering även om den är omedveten för intervjuaren. Vår intervjuguide har strukturerats upp 

kring olika teman utifrån den grundläggande köpprocessen kompletterad med stödjande 

underrubriker. Vi har dock inte följt guiden från punkt till punkt utan låtit respondenten styra 

intervjun inom det berörda området. Detta är något som Björklund & Paulsson (2003) 

förespråkar i och med att detta ger möjlighet till en djupare förståelse då forskaren anpassar 

frågorna utifrån respondenten och dennes tidigare svar.  

Vi valde att kontaktade våra utvalda respondenter via telefon och efter en kort presentation av 

vår studie och syftet med detta, frågade vi om det fanns en möjlighet till medverkan. Ekholm och 

Fransson (2002) trycker tydligt på vikten av att klargöra syftet med intervjun för så att inte 

missförstånd och farhågor uppkommer. Samtliga av de tillfrågade respondenterna var villiga att 

ställa upp och fick själva bestämma plats och tidpunkt för sin intervjus genomförande.   

Vid intervjuernas genomförande inledde vi med information kring vår undersökning, vilka 

rättigheter respondenten hade och hur det insamlade materialet skulle hanteras och behandlas. 

Respondenten fick här också godkänna att intervjun upptogs på band. Samtliga intervjupersoner 

accepterade bandupptagningen vilket i hög grad underlättat vår analys av materialet.  



 

 28

Våra 16 djupintervjuer har tagit cirka en och en halv timme per intervju. De har genomförts i 

respondentens normala miljö, på en plats där störande moment kunnat minimeras. Syftet med 

detta var att reducera negativa kontexteffekter på vår intervjuinsamling. Enligt såväl Silverman 

(1993) i Jacobsen (2002) och Ekholm och Fransson (2002) kan en för respondenten onaturlig 

plats bidra till negativa kontexteffekter, vilket kan innebära att respondenten beter sig onaturligt. 

Detta kan enligt Jacobsen (2002) i sin tur leda till att intervjuaren gör en felaktig tolkning. Vi är 

dock medvetna om att även den normala miljön kan bidra till kontexteffekter i form av störande 

moment, så som att personer kommer in eller telefonen ringer men vi tror dock att den naturliga 

miljön är den bästa vad gäller att minimera kontexteffekter och för att kunna etablera ett gott 

förtroende mellan oss och våra respondenter. Vi upplever att vi lyckats få till stånd en god 

stämning och öppenhet vid intervjuerna där i princip samtliga respondenter uppträdde naturligt 

och avslappnat samt gav välutvecklade svar och verkade ärligt intresserade av att prata om sitt 

köpbeteende. 

Vi har även valt att genomföra intervjuerna med båda författarna närvarande. Detta då vi ansåg 

att vår möjlighet att fånga upp och tolka informationen vid intervjuerna var bättre om båda 

medverkade. Vi har dock låtit en och samma person vara huvudintervjuare och styrt alla 16 

intervjuerna. Den andra författaren observerade och förde anteckningar över ickeverbal 

kommunikation och intressanta aspekter. Denne person ställde i slutet av varje del 

kompletterande frågor som uppkommit under intervjun. Vår strävan var att genom detta upplägg 

var att intervjuerna skulle genomföras på ett liknande sätt samt också minska pressen på och även 

öka tydligheten för den intervjuade. Ambitionen var således att minimera intervjuareffekten.  

För att testa vårt koncept på undersökningsupplägg valde vi att genomföra en provintervju på en 

konstruktivt kritisk person. Härigenom gavs vi möjlighet att korrigera eventuella svagheter före 

datainsamlingen. Detta tillfälle gav oss också möjlighet till feedback och träning, vilket inneburit 

att vi kunde agera säkrare vid de skarpa intervjuerna. 

Bearbetning av intervjumaterialet  
Bandupptagningarna från de 16 utförda intervjuerna har transkriberats ordagrant för att få en så 

grundlig och detaljerad beskrivning av datamaterialet som möjligt. Vi startade egentligen vår 

analys redan vid intervjutillfällena då vi till viss del förde anteckningar och noterade viktiga 

aspekter och ickeverbala signaler. Vi har dock försökt att hålla analysen så öppen som möjligt, för 

att inte viktig information skall förbises i initialskedet. Analysen har sedan fortskridit under resten 

av processen men smalnat av mot de mer centrala delarna för vår uppsats. 
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En första kategoriindelning utgår från vår intervjuguides områden men på grund av vår strävan 

efter öppenhet har denna modifierats och kompletterats under analysarbetets gång, Detta för att 

hållas så relevant som möjligt för det insamlade datamaterialet vilket överensstämmer med 

Jacobsen (2002). Utifrån empirin skapade vi utöver intervjuguidens teman även ytterligare 

relevanta kategorier för problemställningen och syftet till vilket intervjumaterialet hänfördes. 

Varför vi valt att upprätta ytterligare kategorier är att vi tror detta bidrar till att minska 

komplexiteten i samt bättre belyser vårt insamlade datamaterial. Ur detta datamaterial har vi med 

hjälp av kategoriseringen försökt att finna eventuella mönster och samband som kan beskriva och 

skapa djupare förståelse kring vårt problemområde och våra valda generationer. Detta material 

och våra tankar kring detta har senare använts för att utforma vår enkät.  

Urval intervjuer 
Vad gäller urval av respondenter vid kvalitativa studier finns det enligt Jacobsen (2002) ett flertal 

kriterier att följa. Författaren framhåller dock att det mest centrala är att urvalet styrs av vad för 

slags information forskaren ämnar få in. Vi har för vår intervjustudie valt att göra vårt urval 

utefter informationskriteriet. Detta kriterium innebär enligt Jacobsen att forskaren väljer ut 

respondenter som anses ge god och riktig information samt har lätt att uttrycka sig eller är villiga 

till att lämna ut information. Vi har även strävat efter att få till stånd en stor spridning bland 

respondenterna vad gäller; ålder, kön, bostadsort samt nivå på såväl utbildning samt disponibel 

inkomst.  

Enkät 
Då vårt syfte med denna studie är att beskriva och jämföra generationerna Y samt 55 plus 

köpbeteende har vi som ett andra steg i vår empiriinsamling valt att genomföra en enkät för att se 

om delar av den information som framkommit under intervjuerna kan tänkas gälla även för en 

större population (generationerna). Som nämnts tidigare har vi före enkätutformandet såväl 

genomfört intervjuer som ytterligare fördjupat oss i teori kring vårt valda problemområde. Här 

använde vi det transkriberade materialet från våra genomförda intervjuer för att utforma de 

frågor som vi fann var av intresse. Detta ligger i linje med Ejlersson (1996) tankar om att det 

innan enkätutformningen är viktigt att noggrant studera litteraturen och annan information inom 

det område man ämnar undersöka för att på så sätt få hjälp att avgränsa sina frågeområden och 

hitta nya intressanta infallsvinklar.  

Då våra frågor var av skiftande karaktär har vi i enlighet med Holme och Solvang (1997) samt 

Rosengren och Arvidson (2005) använt oss av ordinal-, likert- samt nominalskalor. Vi har dock 

varit noggranna med att samtliga skalor entydigt gått från negativt till positivt för att minska 

risken för förvirring och felsvar vilket även förespråkas av Holme och Solvang (1997) samt Trost 
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(2006). Vad gäller antalet svarsalternativ har dessa skiftat något till antal, detta då vi vid vissa 

frågor valt att tvinga respondenterna att ta ställning. Detta kan ses som negativt i de fall 

respondenten inte har någon klar åsikt och därmed väljer att inte svara. Vi tror dock att de flesta 

har någon slags åsikt i dessa frågor och vi finner det därför värdefullt med ett ställningstagande 

trots risk för svarsbortfall. För att inte begränsa respondenterna för mycket har vi även valt att ge 

dem möjlighet att kommentera vissa av sina svar. Vad gäller vårt språk i enkäten har vi försökt 

hålla detta enkelt. Detta ligger i linje med vad Ejlersson (1996) och Trost (2006) rekommenderar 

vid enkätutformning. För att ytterligare säkra upp att vår enkät höll god standard har vi valt att 

både genomföra testenkäter där 5 av de tilltänkta respondenterna fick genomföra enkäten samt 

ge feedback som låg till grund för vissa finjusteringar av vår enkät. Vi har slutligen innan utskick 

verifierat enkäten och dess kvalitet med statistikern vid Linköpings Universitet, Karl Wahlin.  

För distribution och utformning av enkäten har vi valt att använda oss av det webbaserade 

enkätverktyget Surveymonkey (www.surveymonkey.com). Vi ansåg detta program fördelaktigt då 

ett stort antal enkäter skulle distribueras. Detta överensstämmer med Mc Daniel och Gates 

(2007) tankar om att Internet är ett bra verktyg för att nå många individer till en reducerad 

kostnad. Ytterligare fördelar som vi ansåg oss finna med detta verktyg var att vi på ett lätt och 

effektivt sätt kunde administrera och hantera den insamlade informationen. Möjlighet fanns även 

att under insamlandet kontinuerligt studera de enkätsvar som kommit in samt hur fördelning och 

svarsfrekvens utvecklade sig. Vad gäller anonymitet tror vi att denna typ av enkät kan ses som 

fördelaktig. Vi valde även att trycka på anonymiteten i de följebrev som distribuerades med 

enkäten, vilket vi tror kan ha bidragit till att respondenterna valde att ge tillförlitliga svar. I detta 

följebrev gav vi också respondenterna information om vår studie och dess syfte samt 

kontaktuppgifter till oss för frågor eller eventuella problem.  

Urval enkät 
Då det i princip är omöjligt att studera samtliga individer i en stor population används oftast 

stickprovsundersökningar vid enkätstudier. Med andra ord så undersöks endast en delmängd av 

en viss population (Wahlin, 2007) Då vi i denna studie har haft stora begränsningar gällande såväl 

tid som resurser har vi varit tvungna att acceptera det faktum att en perfekt 

stickprovsundersökning ej var möjlig. Vi var därmed tvungna att finna en acceptabel lösning på 

detta resursproblem. Lösningen blev att för Generation Y vända sig till studenter på olika 

program vid Linköpings Universitet. Vi vände oss till samtliga studenter på lärarprogrammet, 

ekonomprogrammet, internationella ekonomprogrammet, psykologprogrammet samt studenter 

inom sociologi. Genom detta urval ansåg vi att vi kunde finna individer i hela åldersspannet och 

med olika utbildningsinriktning samt ursprunglig geografisk härkomst. Självklart finns en risk i att 

http://www.surveymonkey.com/
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dessa individer har en högre utbildningsnivå än Generation Y i allmänhet. För Generation 55 

plus fick vi kontakt med ett nätforum vid namn DAX, vilka vände sig till individer i 

femtioårsåldern och uppåt. DAX var villiga att skicka ut vår enkät genom direktmail till deras 

medlemmar. Då DAX har medlemmar spridda över hela åldersspannet 50 år och uppåt, över 

båda könen samt över hela landet tror vi att detta forum lyckas fånga en acceptabel miniatyrbild 

av Sverige och vår generation 55 plus. Det kan dock tänkas att våra urvalsgrupper i allmänhet är 

något mer datoriserade än gemene man. Vi anser dock att denna eventuella skevhet får anses 

försumbar i och med det intåg av IT i de svenska folkhemmen som gjort att allmänheten 

generellt har en förhållandevis hög kunskap i praktiskt dataanvändande. Exempelvis har Internet 

användningen exploderat bland personer över 55 år och en övervägande andel använder nätet 

dagligen (dax.se). Vidare medför vårt urval en viss skevhet vad gäller utbildningsbakgrund. Detta 

finner vi inte som något betydande problem i och med en höjd allmän utbildningsnivå hos den 

svenska befolkningen.  Vi har även jämfört enkätsvar mellan olika utbildningsbakgrund och inte 

funnit några signifikanta skillnader. Våra urval anser vi överensstämmer med Mc Daniel och 

Gates (2007) som skriver att forskare kan välja att göra så kallade bedömningsurval (Judgment 

sampels) vid begränsade resurser. Här är urvalskriteriet enligt författarna baserat på forskarens 

bedömning av vad som kännetecknar ett representativt urval.  

Hantering av bortfall  
Vid de flesta enkätundersökningar uppstår enligt Körner och Wahlgren (2000) ett visst bortfall. 

Detta kan exempelvis bero på att respondenterna varit svåra att nå eller vägrat svara på enkäten. 

Denna typ av bortfall kallas externt bortfall. Vid enkätstudier upptäcks också ofta att vissa frågor 

inte besvarats. Detta kan bero på en mängd olika faktorer så som; ren ovilja att svara, 

konstruktionsfel hos enkäten, att vissa frågor är felaktigt formulerade eller att svarsalternativen ej 

täcker in respondentens faktiska åsikter. Denna typ av bortfall kallas allmänt internt bortfall. 

(Svenning, 2000) Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) samt Svenning (2000) ser en fara med 

bortfall då dessa kan snedvrida resultatet. Vi har som tidigare nämnts genomfört fem stycken 

testenkäter samt verifierat den slutliga enkäten med en statistiker, detta för att minska det interna 

bortfallet. Genom testenkäterna har våra testrespondenter givit feedback gällande enkäten och 

frågornas utformning. Testenkäten i kombination med samtal med statistikern Karl Wahlin torde 

enligt oss borga för att minimera risken för internt bortfall.  

Vidare har vi använt oss av strukturjämförelse för att hantera det externa bortfallet, vilket ligger i 

linje med Svennings (2000) tankar om bortfallshanterig. Strukturjämförelsen sker genom att 

jämföra de tidigt inkomna svaren med dem som inkommit sent och undersöka om dessa skiljer 

sig åt. I vårt fall har vi inte kunnat finna några väsentliga skillnader mellan de tidiga och sent 
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inkomna svaren, vilket torde innebära att det externa bortfallet inte bidragit till ett snedvridet 

resultat. Svenning (2000) menar i detta avseende, att om inga väsentliga skillnader upptäcks finns 

det belägg att säga att den svarsvägrande gruppen skulle ha svarat i paritet med de svar som 

inkommit.  

I och med vårt val att genomföra en anonym svarsenkät har vi också valt bort möjligheten att 

kunna behandla det externa svarsbortfallet, genom kompletterande intervjuer med några av de 

respondenter som inte svarat på enkäten. Detta hade kunnat vara ett alternativ eller komplement 

till den strukturjämförelse som vi använt för att hantera det externa bortfallet. 

I sammanställningen nedan redogör vi för antalet utskickade enkäter, antal enkätsvar, andelen 

kompletta enkätsvar samt enkätstudiernas svarsfrekvenser. En förklaring till en del av det externa 

bortfallet kan troligen återfinnas i det faktum att vi gjorde vår enkätstudie under 

sommarmånaderna. Vidare finns en viss risk att alla mailkonton som vi skickat undersökningen 

till ej var aktiva, med andra ord har vissa individer inte kunnat läsa vårt utskick och enkät. 

Bortfallet torde således vara något mindre än vad som anges nedan. 

 

 

 

 
Tabell 1: Sammanfattning av enkät 

Bearbetning av enkäten 
Enkätprogrammet Surveymonkey administrerade de inkomna enkäterna samt sammanställde 

dessa på ett tillgängligt sätt. Programmet åskådliggjorde hur många i antal samt procent som hade 

svarat på enkäten som helhet samt på respektive fråga (se bilaga 2). Vidare illustrerades utfallet på 

varje fråga. Surveymonkey gav oss även möjlighet att detaljstudera respektive enkät vartefter 

dessa inkom, vilket underlättade både vår strukturjämförelse rörande det externa bortfallet samt 

undersökningen av eventuella andra skevheter. Av det sammanställda materialet sorterade vi med 

hjälp av programmet ut de respondenter som tillhörde våra respektive generationer. Då detta var 

gjort valde vi att beräkna medeltal, standardavvikelse samt ett 95 % konfidensintervall för 

respektive fråga och generation. Detta för att statistiskt säkerhetsställa att vårt resultat med 95 % 

säkerhet torde gälla för de studerade populationerna, vilket förespråkas av Körner och Wahlgren 

(2000).   

Målgrupp Antal utskickade Antal svar (svarsfrekvens) Andel kompletta svar 

Gen Y 3800 1165 (30,7 %) (78,2%) 

Gen 55 plus 1400 256 (18,3 %) (85,1%) 
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2.4 Metodkritik 

Trots väl övervägda metodval kan brister uppkomma i studien. Nedan ämnar vi ta upp de 

eventuella svagheter och begränsningar som kan tänkas finnas hos vår studie samt hur vi försökt 

minimera dessa. 

Källkritik 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att det är av vikt att kritiskt granska de källor som en studie 

baseras på. Enligt författarna måste uppsatsens källor samt empiriska material anses som 

relevanta och tillförlitliga för att studiens resultat skall betraktas som trovärdigt. Vi har i denna 

studie använt oss av såväl intervjuer som enkät vid empiriinsamlingen. Zaltman (2003) hävdar att 

enkäter en föråldrad metod och en ej lämplig metod för att fånga individers köpbeteende. Detta 

då respondenterna oftast framställer att de gör på ett visst sätt men i praktiken agerar på ett helt 

annat sätt. Bakgrunden till detta är enligt författaren att stora delar av konsumentbeteendet styrs 

av undermedvetna faktorer. (Zaltman, 2003) Trots detta eventuella faktum tror vi att vår 

kombination mellan enkät och djupintervjuer ger oss möjlighet att fånga våra studerade 

generationers köpbeteende på ett för vår studies syfte relevant sätt. Exempelvis har vi via 

djupintervjuerna och inspirerade av boken Kundpsykologi av Wanger (2002) fått möjlighet att 

gräva oss bakom respondentens första ytliga och medvetet konstruerade svar, genom att 

upprepade gånger fråga, varför då? Genom detta sätt att ställa frågor, i syfte att komma mer 

under respondenternas yta torde vi ha fått fram en mer nyanserad bild som vi senare delvis 

verifierat med hjälp av enkäten. Vi har även valt att följa Björklund & Paulssons (2003) 

rekommendationer att använda oss av kontrollfrågor i såväl intervjuer som enkät för att 

ytterligare öka studiens tillförlitlighet. Som tidigare nämnt torde även vår kombination av olika 

metoder, så kallad triangulering, bidra till att ringa in vårt valda problemområde och 

säkerhetsställa att rätt slutsatser kan dras. 

Blackwell et al (2006) trycker på att konsumentbeteende är ett tvärvetenskapligt ämne som 

innefattar många discipliner. Att endast utgå från ett perspektiv, exempelvis det ekonomiska 

alternativt det psykologiska, anser författarna vara alltför begränsat för att fånga konsumenters 

köpbeteende. Vi har, som tidigare nämnts, i vår studie valt att utgå från den köpprocess som 

presenteras i kapitel ett. Gällande litteraturen har vi företrädesvis använt oss av samlade verk som 

behandlar konsumentbeteende tvärvetenskapligt. En viss kritik kan här enligt Björklund & 

Paulsson (2003) riktats mot användandet av sekundärdata, då dessa många gånger har tagits fram 

för ett annat syfte och därmed kan vara vinklade eller ha en bristfällig täckning. Självklart kan 

kritiker hävda att våra utvalda och studerade verk inom området konsumenters köpbeteende inte 
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alltid innebär att primärkällan och teoribildningen studeras direkt och renodlat. Fördelen är dock 

att verk inom konsumentköpbeteende placerar in en stor mängd primärteori i en 

konsumentbeteende kontext och dessa erkända författare bidrar till att lyfta teorin ytterligare, 

vilket passar vårt syfte och våra problemställningar. Vår strävan har dock främst varit att använda 

oss av allmänt erkända och framstående vetenskapsmäns verk inom vårt valda 

vetenskapsområde. Ett faktum är att vår valda litteratur ofta också bearbetats och utvecklats 

under en längre tid, med ett flertal uppdaterade utgåvor, vilket borgar för att öka verkens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Något som dock bör nämnas är att flertalet av våra litteraturkällor 

är av utländsk härkomst och således kan spegla en annan kontext. Vi vågar trots detta hävda att 

skillnaden är begränsad, då vi kan skönja stora och tydliga likheter mellan våra svenska och 

utländska litteraturkällor.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

En studie med hög reliabilitet brukar enligt Svenning (2000) ses som en studie där de framkomna 

resultaten är tillförlitliga. Med andra ord menar författaren att två undersökningar med samma 

syfte och metod skall komma fram till samma resultat. Svenning (2000) framhåller att 

reliabiliteten hos en undersökning går att höja med hjälp av några enkla metoder. Där ett sätt 

enligt författaren är att använda sig av klara definitioner av de begrepp man använder sig av vid 

exempelvis enkäter. Vi har som tidigare nämnt bedrivit en stor kvalitativ undersökning samt en 

litteraturstudie innan vårt enkätutformande. Detta anser vi hjälpt oss att förstå konsumenters 

köpbeteende och på så sätt utforma en enkät med för konsumenter klara och tydliga frågor, vilket 

ligger i linje med Svennings tankar. Ett ytterligare sätt att höja tillförlitligheten hos en studie är 

enligt Svenning (2000) att använda sig av fler indikationer för att ringa in känsliga frågor från 

olika håll. Vi anser oss också ha uppnått detta genom att vid såväl enkät som djupintervjuer ställa 

kontrollfrågor, för att på så sätt försöka säkerhetskälla konsumenternas faktiska agerande.  

Vidare handlar en studies trovärdighet enligt Scott (1990) i May (2001) om huruvida dokumentet 

är oförvanskat och uppriktigt samt ej innehåller några fel eller försök till mörkläggningar. Vi har i 

vår studie försökt att beakta ovanstående och detta främst genom de metodval som gjorts. Vi är 

dock väl medvetna om att det kan finnas vissa tveksamheter främst vad gäller vårat urval av 

respondenter. Som tidigare nämnts är vi väl medvetna om detta men tycker ändå att vi med 

beaktande av de resurser och tidsbegränsningar som funnits gjort tillfredsställande och väl 

genomtänkta urval.  Vidare har vi transkriberat djupintervjuerna och åskådliggjort 

respondenternas citat ordagrant. Vi har också valt att för den intresserade läsaren bifoga 

enkätstudiens oredigerade utfall. Detta anser vi stärker studiens trovärdighet i enlighet med Scott. 
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Kritik kan även lyftas fram gällande användandet av Internetbaserade enkäter, då det kan tänkas 

att en del av våra valda respondenter inte känner sig så hemma med detta verktyg och därmed 

väljer att avstå från att svara. Här har vi dock resonerat att de flesta i dagens samhälle torde 

besitta en relativt god datorvana varpå vi trots riskerna fann detta verktyg fördelaktigt.  

Vi har, som tidigare nämnts, även lyft fram faran med att använda en kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ metod, då materialet kan bli väldigt omfattande och komplext. Genom att från början 

ytligt läsa in oss på köpprocessen och därefter systematiskt kategorisera in de data vi funnit vid 

intervjuerna och enkäten har vi försökt att stävja detta problem. Här har vår transkribering varit 

till stor hjälp, då detta underlättat kategoriseringen. Självklart har vi stundom känt att en 

kombinerad metod gett oss ett rikligt och stort material vilket krävt mycket kategorisering för att 

överskåda. Fördelarna med den kombinerade metoden tycker vi sammantaget varit större än 

nackdelarna. Detta då vi har fått tillgång till ett mycket intressant och välnyanserat material. Vilket 

vi tror borgat för en intressant beskrivning av generationernas köpbeteende samt en god och 

intressant analys.  

Giltighet 

”Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man på förhand bestämt sig för att 

undersöka och inget annat” (Thurén 1991, s.22.) 

Svenning (2000) skriver att det finns en uppsjö förklaringar av vad validitet egentligen är. Vanligt 

är att man delar in begreppet i två delar, inre och yttre validitet. Den inre validiteten brukar 

handla om hur studien läggs upp och dess olika delar. Det är här viktigt att de enskilda delarna 

lyckas uppnå validitet, för att studien som helhet skall kunna uppnå validitet. Svenning (2000) 

Vidare menar författaren att den inre validiteten praktiskt kan uppnås genom att forskaren ställer 

frågor till rätt personer samt att det finns tillräckligt stort antal olika indikationer för att täcka upp 

en fråga. Mer utförligt innebär detta att intervjuer och enkäter mäter det som de på förhand avser 

att mäta. Vi anser i detta avseende att vi med de resurser och den tid som funnits till vårt 

förfogande gjort ett för studien acceptabelt och någorlunda rättvisande urval. Vidare tror vi att 

enkäten hyfsat mätt det vi avsåg att mäta. Detta då vi utformat enkäten med en kvalitativ 

undersökning samt en litteraturstudie som utgångspunkt. Därtill har vi verifierat enkäten med en 

statistiker samt genomfört flera lyckade testenkäter. Den kombinerade metoden som vi använt 

oss av anser vi som fördelaktig då den ligger i linje med Svennings (2000) tankar. Författaren 

menar att användandet av rätt mätinstrument vid rätt tillfälle är av vikt för att uppnå en hög inre 

validitet.  
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Svenning (2000) beskriver yttre validitet som en studies helhet och möjligheten att generalisera 

dess resultat. Vidare menar författaren att det handlar om att dels generalisera från ett urval till en 

population samt från en specifik studie till allmän teori. En av de grundläggande 

förutsättningarna för både kvalitativa och kvantitativa studier är att den empiriska grunden är 

representativ. Om detta ej är fallet kan generaliseringar inte göras.  Det bör även nämnas att det 

vid kvantitativa studier är lättare att uppnå en högre validitet än vid en kvalitativ studie. 

(Svenning, 2000) Då vi använda oss av både metod- och designtriangulering vid undersökningens 

genomförande anser vi att en generalisering kan göras från urvalet till en större population. I och 

med generaliseringsmöjligheten torde studien och dess resultat kunna bidra till att komplettera 

och utveckla redan befintliga teorier. Detta även att studiens resultat i vissa fall kan ses som något 

ofullständiga och svaga.  Sammantaget bedömer vi dock att studien uppnår en god såväl en inre 

som yttre validitet, vilket torde borga för en hög giltighet.  

Objektivitet 

Svenning (2000) menar att objektivitet har varit föremål för diskussion under en längre tid och 

flertalet forskare skulle nog med största sannolikhet påstå att det är omöjligt att bedriva objektiv 

samhällsforskning.  Men hur ska objektivitetsproblemet då lösas? Svenning framhåller att en 

strategi för att behandla problemet är att forskaren i förväg klargör sina syften och egna 

perspektiv med sin forskning. Vidare skriver författaren att forskaren genom att klargöra sina 

värderingar underlättar för läsaren att göra en egen bedömning av materialet. 

Då vår studie till stor del bygger på tolkningar av det insamlade materialet kan vår objektivitet 

ifrågasättas. Vi är fullt medvetna om detta problem och har därmed på förhand försökt att 

klargöra de värderingar som präglar oss som individer för att på så sätt bedriva en så neutral och 

trovärdig forskning som möjlig. Vidare har vi som författare av denna studie helt olika bakgrund 

och konsumtionsmönster, vilket vi till viss del tror bidragit till att stävja objektivitetsproblemet. 

Vi är dock väl medvetna om att de resultat vi kommit fram till i denna studie självklart kan tolkas 

på flera olika sätt, men vår förhoppning med denna uppsats är främst att öka insikterna inom och 

kring konsumenters köpbeteende, det vill säga vårt valda problemområde. 
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Kapitel 3 Generation Y - en konsumerande generation  
I detta kapitel presenterar vi det empiriska materialet från våra åtta intervjuer med Generation Y. 

Framställningen indelas primärt efter produktgrupperna; dagligvaror, sällanköpsvaror, kapitalvaror samt allmänt 

köpbeteende, vilka också utgjort teman under samtalen med de intervjuade. Sällanköp delas i den kommande 

presentationen upp i sällanköp samt klädesköp. Den i kapitel ett presenterade köpprocessen, har också delvis 

präglat våra diskussioner med generationen, genom att fungera som underteman inom varje produktgrupp. Denna 

struktur återfinns också tydligt i detta kapitel. Kapitlet avslutas sedan med en kort sammanfattning för respektive 

generation och produktgrupp.  

3.1 Dagligvaror- relativt billig överlevnad 
Denna produktkategori omfattar varor som köps relativt ofta och som behövs för individernas 

dagliga liv. Samtliga intervjupersoner ser varor som behövs i det dagliga hushållet, som produkter 

inom varugruppen. Några av respondenterna nämner och inkluderar hud-, hygien- och 

skönhetsprodukter i dagligvaror, varor som köps relativt frekvent samt återkommande och också 

uppfattas som en nödvändighet för individens dagliga liv.  

”Jag måste köpa min ansiktstvål, ansiktsvatten, ansiktskräm, det är grejer jag måste ha. Den 

köpprocessen flyter bara på, det är liksom som att ha en räkning.” (Kvinna, 25 år, 

Stockholm.) 

Några ser också mat som en viktig produktgrupp, främst på grund av att föda är nära kopplat till 

människans överlevnad. Ingen av de intervjuade ser dock matvaror i vardagen som en särskilt 

prioriterad och engagerande produktgrupp, utan mer som en nödvändighet där inköpen relativt 

rutinmässigt flyter på. Ett undantag som ett fåtal respondenter berör är att man är mer engagerad 

i och kring sina matvaruinköp, då man bjuder in någon på middag. Detta hänger ihop med risken 

att en misslyckad middag riskerar att försämra gästens uppfattning och inställning till värden eller 

värdinnan. En kvinnlig respondent uttrycker problemet på följande sätt: 

”Toapapper och sånt, det är ju inte roligt att köpa. När man köper till en middag som man 

kanske ska bjuda på, alltså parmaskinka och sånt, det kan jag tycka är lite roligare. Just det 

vardagliga inköpet tycker jag inte är så. […] Jag vill att det ska bli bra, alltså man vill ha 

bra råvaror, för att man vill att folk ska tycka att det är gott, att det är trivsamt hemma hos 

mig, man får god mat, det är en bra upplevelse.” (Kvinna, 26 år, Stockholm..) 
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Behov 
Det huvudsakliga bakomliggande behovet av vardagsmatvaror bland Generation Y´s 

respondenter handlar om behovet av mat för att överleva. Individerna handlar ofta när de varor 

man behöver i sitt dagliga liv tar slut och personen således upplever en brist.  

”Mat äter jag för att överleva.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

”Jag köper det jag behöver.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Flertalet av respondenterna känner behov av samma produkter som de vanligtvis använder. Ett 

fåtal intervjupersoner talar även om vissa behov av variation, dock i en begränsad utsträckning.  

”Ibland så kan jag bara chansa på någonting som ser spännande ut liksom, det är självklart 

att jag kan testa men det är inte så ofta egentligen.” (Kvinna, 26 år, Stockholm..) 

Förutom behovet av lite lyxigare mat av bättre kvalitet till helg, bjudning eller fest uppger ett fåtal 

att de känner vissa speciella behov av att vara nyttiga, agera miljömedvetet eller tänka på 

rättvisefrågor. Hur en intervjuads hälsointresse och behov styr val av produkt visar följande citat: 

”Müsli måste vara ’AXA:s Guld’ med 45 % nötter och frukt, mycket nyttigt!” (Man, 25 år, 

Eskilstuna.) 

Några respondenter framhåller vidare ett behov av att handla inhemska varor av orsaker som 

djurhänsyn, miljö- samt kvalitetsskäl. Dock inverkar en begränsad ekonomisk situation i stor 

utsträckning på individens behov. De intervjuade är i många fall beredda att kompromissa mellan 

sin övertygelse samt önskningar och ekonomiska resurser. En kvinnlig konsument med en uttalad 

djurhänsyn och vilja att köpa svenskt kött säger: 

”Jag köper alltid svenskt kött. Jag tycker om djur och jag vill främja den svenska 

kötthandeln. […] Kött känns viktigare än pasta eller sånt. Jag menar all frukt är ju inte från 

Sverige och den äter jag ju. Sen ska jag väl erkänna att om det är någon gång som det är lite 

kris i kassan så går det bra att köpa den där danska fläskfilén i alla fall.” (Kvinna, 24 år, 

Norrköping.) 

Samma respondent klargör tydligt ytterligare en aspekt, som ett antal av de intervjuade på olika 

sätt berör. Individerna styr sitt tillgängliga ekonomiska utrymme dit det gör mest personlig nytta 

och skapar störst värde för individen. Dagligvaruköp kan ofta få stå tillbaka till förmån för köp av 

helt andra varugrupper. Respondenterna lägger allmänt större andel av det ekonomiska utrymmet 

på varor som syns utåt och som tenderar att påverka andras syn på den egna personen, alltså den 

image personen vill uttrycka. Den kvinnliga intervjupersonen resonerar kring en 

skönhetsprodukt: 
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”För mig är inte priset så väsentligt här, inte märket heller egentligen, utan har jag hittat en 

kräm som jag trivs med så köper jag den. Det är ju ingen som ser vilken dagkräm du har på 

dig. Och det är ingen som kan säga att hon har den som kostade femhundra, om dom inte 

rotade i ditt badrumskåp.”  (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Inom produktgruppen dagligvaror, är det svårare att renodlat skönja stegen informationssökning, 

alternativutvärdering, köp samt utvärdering efter köp. Köp av dagligvaror tycks enligt våra 

intervjuer mer utgöras av rutinbaserade återköp av samma eller liknande varor från gång till gång. 

Vi väljer därför att nedan presentera dessa delar av empirin under en sammanslagen rubrik 

köpprocessen. 

Köpprocessen 
Respondenterna ur Generation Y väljer uteslutande av praktiska samt bekvämlighetsskäl att 

utföra sina inköp i den butik som ligger närmast hemmet. I något fall sker även kompletterande 

inhandling i en butik i anslutning till individens färdväg till och från arbetet, också här av 

praktiska skäl.  

”Jag handlar av praktiska skäl oftast i samma två butiker. Är jag i stan och ska hem så 

köper jag på ’Hemköp’, är jag hemma så köper jag här nere.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Ingen av respondenterna ser några som helst problem med ett stort utbud och sortiment av varor 

utan detta ses endast som positivt. Några framhåller att de vid speciella tillfällen till och med 

önskar ett större utbud. Konsumenten tvingas därför ibland kompletteringshandla i andra butiker 

på grund av brister i utbud av varor och sortiment hos ”hemmabutiken”. 

Flertalet respondenter framhåller att de oftast rutinmässigt köper samma produkter och 

varumärken som de tidigare köpt och känner sig bekanta med. Dessa val är således rutinbaserade 

och i princip fattade innan individen kliver in i affären.  

”Jag har mina val redan liksom bestämda, om jag ska köpa mjölk så är det Arla, alltid röd 

mjölk.” (Man, 19 år, Stockholm.) 

”Jag köper oftast samma märken.” (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

Endast i ett fåtal fall uttrycker de intervjuade att de är intresserade av att testa andra märken än de 

som man normalt köper. En viss skillnad framkommer under intervjuerna vad gäller inköp av 

typ; tvättmedel, tandkräm samt toalettpapper, där respondenterna i större utsträckning är beredda 

att testa andra varumärken bara prisnivån är lägre. Ett eventuellt dåligt inköp får enligt 

respondenterna inga större konsekvenser, varför man är mer benägen att prova andra produkter: 
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”Tandkräm där är det mer att hitta en billig, som igår gick jag förbi ÖB och skulle köpa 

tandkräm men den visade sig vara jätteäcklig så jag fick ändå köpa en ny sen. Men mycket 

av såna produkter som tvättmedel och sånt, det kan vara vad som helst bara det är billigt, 

för det känns inte så viktigt.” (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

En låg prisnivå är generellt sett den viktigaste faktorn vid val av produkter för Generation Y. 

Flertalet av respondenterna bejakar inte i någon större utsträckning miljöhänsyn eller 

ursprungsland. Undantaget kan eventuellt gälla kött, där några personer förknippar svenskt med 

bättre kvalitet och djurhänsyn. 

”Vad det gäller kött så gillar jag att köpa svenskt kött, för det känns ändå kvalité i svenskt, 

men jag skulle inte tacka nej om någon bjöd på en irländsk entrecote liksom. […] Jag köper 

det som ser gott ut, sen skiter jag i var det kommer ifrån.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

De flesta av respondenterna handlar ofta och bara i ett fåtal fall storhandlar man. För vardagliga 

inköp väljs av ekonomiska skäl oftast budgetprodukter samt handelns egna varumärken. En 

manlig intervjuad resonerar kring sina val: 

”Jag tar inte det dyraste, men jag tar inte det billigaste heller, jag tar mittenpastan. Då 

tänker jag bara så per automatik, billigast, ja det är nog inte så gott, det är ändå billigast. 

Sen det dyraste, ja det säljer på märket för mycket, då kommer det i mitten smaka likadant 

som det dyraste. Det blir nog bara en association; billigast - äckligt, dyrast - ja det är gott, 

men det är inte så mycket godare än att jag lika gärna kan ta den i mitten. […] Jag tar ICA:s 

varor, för det är ju på något sätt den mellanvaran.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

En positiv utvärdering av en vara resulterar ofta i återköp. Detta är ett skäl till att våra intervjuade 

i största utsträckning föredrar att köpa samma produkter och varumärken. Vana, rutin och till 

viss del lojalitet präglar respondenternas frekventa återköp av dagligvaror.  

”Det är nog svårare tror jag att prova något nytt om man ändå är nöjd med produkten som 

man åt igår, då kan man lika gärna köpa den imorgon också. (Man, 26 år, Norrköping.) 

Köp av nya produkter utvärderas i skenet av den eller de produkter konsumenten vanligtvis 

köper. 

En för personen acceptabel kvalitet till bästa pris präglar enligt våra intervjuer de intervjuades 

konsumtion av dagligvaror.  Vidare verkar Generation Y inte vara särskilt styrda och påverkade 

av lojalitetssystem, som kundkort och rabattcheckar. Snarare är det mer praktiska, 

bekvämlighetsskäl och tidigare erfarenheter samt prisnivå som styr val av butiker och varor. 
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Påverkan på köpbeslut 
Ett flertal av våra intervjupersoner konstaterar att de i stor utsträckning påverkas i sina val av 

dagligvaror, utifrån vilka produkter och varumärken som personen har växt upp med. Även 

produkter som funnits med länge på marknaden uppges ha en viss positiv påverkan vid 

individernas val och inköp. Att bli bjuden på en ny produkt eller vara anses också av flertalet 

respondenter kunna stimulera ett nyköp av denna vara. 

”Mycket påverkar vad vi hade när jag var liten liksom, vad jag är uppväxt med för 

produkter. Produkter som jag har sett, som funnits i min uppväxt och i min vardag en längre 

tid liksom. Visst kan jag testa nya grejor, fast jag är mycket för samma saker. Jag vet att det 

är gott och då kör jag på liksom, blir man bjuden på någonting annat av någon annan då 

kanske jag öppnar upp för att kanske köpa någonting nytt.” (Kvinna, 26 år, Stockholm..) 

Flera kvinnliga respondenter anser att de även i sina val av skönhetsprodukter påverkats av 

reklam samt tester i magasin. Men påverkan på behov kan också ha en djupare emotionell grund, 

en respondent beskriver varför hon påverkades att börja använda ansiktskräm: 

”Jag började använda kräm för att mamma alltid gjort det. För jag kommer ihåg när vi var 

små och mamma alltid skulle gå och lägga sig så tvättade hon bort sminket och smörjde in 

sig med nattkräm och ögonkräm. Sen kom hon alltid och sade god natt till oss och då tyckte 

vi alltid att hon luktade så gott och det var så mysigt!” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Flera respondenter konstaterar att de påverkas av reklam i sina val och köp av dagligvaror.  

”Jag påverkas av reklam, man blir liksom hjärntvättad!” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Flera lyfter fram förpackningarnas utformning som en källa till påverkan. En kvinnlig respondent 

ger sin syn på vad som påverkar henne: 

3.2 Sällanköp – det handlar mycket om varumärken och sociala 
nätverk 

Vi har valt att separera kläder och sällanköp då vi funnit att köpbeteende för dessa två 

produktgrupper delvis tycks skilja sig. 

När vi frågar de intervjuade om vad de uppfattar som sällanköpsvaror svarar flertalet 

hemelektronik som; TV-apparater, datorer, mikrovågsugnar samt DVD-spelare. 

Intervjupersonerna nämner även möbler, inredningsprodukter samt varor som hänger samman 

med fritidsintressen, t ex snowboard, långfärdsskridskor eller golfklubbor. De intervjuade 

menade också att köpet av dessa produkter karaktäriseras av mindre rutin än vid köp av 
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dagligvaror. Sällanköpsvaror kostar enligt några av de intervjuade också lite mer pengar, varför de 

även till viss del planerar dessa köp mer noga. En kvinna talar om sin syn på sällanköp: 

”En säng som passar mig som person får gärna kosta lite mer. Jag lägger mer på design och 

märke […] Den är en del av mitt hem och den ska passa min inredning. […] Jag har hellre 

en snygg säng som folk ser när dom kommer hem till mig. Min bil ser inte så många så den 

skiter jag i, den kan va skruttig. […] I den värld jag lever i spelar det ingen roll om du har 

en skruttig bil, men om du har ett fint hem slår det högre.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Även inom denna produktkategori talar de intervjuade om hur ekonomin begränsar 

valmöjligheterna. Vi kan under intervjuerna se att olika personer styr sitt ekonomiska utrymme 

dit det ger bäst upplevda värde för individen. Konkret uppfattar vi att vissa av de intervjuade 

ibland väljer att avstå från ett sällanköp, alternativt köper en vara som de egentligen tycker är 

mindre attraktiv, för att istället lägga pengarna på kläder och accessoarer. I andra fall väljer 

individerna att köpa en sämre bil för att istället kunna köpa en finare möbel av ett mer erkänt 

märke. I samtliga fall handlar det om att man styr sina ekonomiska resurser dit de ger mest nytta i 

form av att synas och få bekräftelse från andra människor. Det är personens sociala sammanhang 

som avgör vilka produkter och varumärken som anses mest åtråvärda och således i förlängningen 

avgör var individen tenderar att lägga sina pengar. 

”Det intresserar mig mer att ha finare kläder, alltså vardaglig lyx. […] Man måste inte ha 

en dyr soffa hemma.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Behov 
Som vi ser ovan handlar behov ofta om att profilera sig inom det eller de områden som anses ge 

bäst effekt vad det gäller att synas, allt i hopp om att få bekräftelse och nå status i den sociala 

omgivningen. Ett par av de intervjuade berör även att de tävlar mot kompisar om att ha bäst 

produkter. En respondent menar att det handlar om pestige och således också om status att vara 

den som har den bästa fiskeutrustningen: 

”Jag vill inte vara sämre än han, det är en tävling mellan oss.  Det är fan prestige.” (Man, 

26 år, Stockholm.) 

Flera intervjupersoner framhåller ett behov av märkesvaror som har en hög social status.  

”Hade jag pengar att köpa en Hästen säng skulle jag göra det. Inte för att jag tror att jag 

sover bättre i den, för jag sover nog i stort sätt lika bra i min säng, men på något sätt känns 

det så här: - ´shit hon har en Hästen säng´.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 
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Flertalet av de intervjuade berör också att behov ofta kan uppstå, då de ser eller hör att andra 

människor, exempelvis vänner, har en speciell produkt eller ett varumärke. 

 ”Jag fick syn på den genom att kompisar hade den.” (Man, 26 år, Stockholm..) 

”Kompisar börjar prata om det och då går man och tittar på det och köper någon som man 
tror är bra.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Några respondenter talar om att behov av en produkt eller dess funktioner kan utvecklas eller 

uppstå genom att pröva samt använda en produkt. En kvinna som fått en gratis testtelefon från 

en mobiltelefonoperatör fångar detta väl: 

”Liksom ju mer finesser och grejor, desto mer skapar det något behov för att ha det, man 

liksom fick telefonen, nu kan man ju inte leva utan den.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

När det gäller sällanköpsvaror tycks behovet av att vara unik något mindre än vid klädesköp. 

Generationen vill i vissa fall ändå ha produkter som sticker ut och syns samt skapar status och 

det upplevs inte som lika negativt, om andra i den sociala omgivningen skulle ha exakt samma 

produkt. När det gäller exempelvis teknologi är antalet finesser samt att ha det senaste ett mer 

prioriterat behov. 

Ibland kan bristande ekonomi leda till avvaktan med ett köp tills personen har råd att köpa den 

produkt eller modell som man egentligen vill ha. Vidare ger generationen under intervjuerna även 

uttryck för att prioritera köp av vissa produkter, trots att de upplever dessa som onödiga. En 

intervjuad man menade att han köpt fiskesaker som var onödiga men dessa gav njutning och 

status, det handlade alltså inte enbart om fiske. Vidare talar andra respondenter om att en 

produkt kan medföra att personen uppfattar sig som duktig på något, vilket föder en positiv 

känsla.  Intresse kan leda till behov av att köpa nya versioner samt nya produkter inom området.  

En stolt tv-spelande man berättar: 

”Jag köpte ett Playstation 3 också, för vi har haft alltså alla tv-spel, alla tv-spelkonsoller 

som finns. Vi hade inte Playstation 3 så jag var tvungen att köpa det. (Man, 19 år, 

Stockholm.) 

Informationssökning 
Inom produktområden där de intervjuade har ett individuellt intresse, har personerna en rätt så 

god insikt i marknaden och dess utbud. Vidare tycks generationen också allmänt ha en ganska bra 

koll på många produktgrupper och varumärken. Flertalet framhåller att de inte ser något problem 

med ett stort utbud av produkter och varumärken. Samtliga respondenter ger uttryck för att de 

ofta söker produkter och varumärken som anses bra och relativt fräscha, av individen och dess 

omgivning.  
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”Men oftast vet man ju vad det är som gäller, vad som är inne på marknaden.” (Man, 26 år, 

Norrköping.) 

”Såna märken som man inte känner igen och som man inte hört talas om, dom litar man inte 

lika mycket på.” (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

Att just varumärket uppfattas som attraktivt och bra, är något som samtliga berör, särskilt viktigt 

är detta för produkter som uppfattas av och exponeras mot den sociala omgivningen. Samtliga 

kan ganska snabbt återge ett antal varumärken inom olika produktområden som uppfattas som 

speciellt intressanta och attraktiva. Personerna ser dessa varumärken som kända vilket indikerar 

att de vet vad de sysslar med och därmed är att lita på. Detta präglar respondentens 

informationssökning. 

 ”Sony, Philips, LG, Thomson skulle man kunna titta på.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Sony, Bang & Olufsen, Thomson inom hemelektronik, är väl ganska kända märken som 

varit med länge, sen så här nya märken som kommer, dom som inte varit med länge, vet dom 

vad dom sysslar med?[…] Nya märken måste genom större marknadsföring bevisa för mig 

att dom kan jämföras och håller samma klass, och hjärntvätta mig att det här är lika bra.” 

(Man, 26 år, Norrköping.) 

De intervjuade är inte främmande för att agera illojalt för att få en produkt till bästa möjliga pris. 

En man uttrycker fleras tankar när han under intervjun talar om att han ofta söker information 

hos butiker med en hög servicenivå för att sedan köpa varan billigare i en annan butik eller 

alternativ distributionskanal. Allmänt påverkar pris informationssökningen genom att personerna 

ofta har en viss tanke kring vad en vara får kosta. Initialt använder ett flertal av respondenterna 

Internet och prisjämförelsetjänster för att få grepp om prisnivån på en produktgrupp samt 

eventuellt också en uppfattning om lägsta pris på en viss produktmodell.  

”Sen har det blivit en vana, när det gäller elektroniska prylar, så kör jag alltid en price 

runner och ser vad bästa priset är.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

De flesta menar att de på förhand har ganska bra koll på vad de vill ha. Respondenterna talar 

mycket i och kring bilder av vad som söks och framställer sig som ganska insatta i utbudet och 

marknaden. 

”Har nog skannat av lite grann, jag har någon uppfattning som jag fått av tidningar, så att 

jag fått lite information som gör att jag kan liksom smalna ner mina val liksom.” (Kvinna, 26 

år, Stockholm.) 

Efter att ett behov ”triggats” börjar respondenterna med utgångspunkt i en relativt bra 

marknadsuppfattning, sätta sig in ytterligare samt mer specifikt i det aktuella produktområdet. 
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Personerna belyser här att de strävar efter att känna en viss kontroll innan ett inköp görs. 

Informationsinhämtningen sker enligt de intervjuade via exempelvis tidningar, Internet samt via 

sociala relationer. Flertalet framställer allmänt sällanköp som något mer planerade. 

”Jag vill gärna ha koll på läget innan jag köper någonting. Man lärde sig när man väl satte 

sig in i vad det fanns för utbud, så man begränsade sig ganska snabbt alltså, till tre, fyra 

alternativ.”  (Man, 26 år, Stockholm.) 

Flera av de intervjuade framhåller produkttester och informations- och diskussionsforum som 

kanaler för att söka information och konsumenterna attraheras mer av källor som uppfattas som 

mindre kommersiella.  

”Påverkas mycket av tester, det är det som är bra med pricerunners och så, där kan man gå 

in och jämföra. Där jämför dom ju verkligen vad konsumenter tycker, det är skitbra!” (Man, 

26 år, Norrköping.) 

”Dom som lyfts fram i media, det är oftast dom man går på. […] Dom här lite alldagliga 

som liksom inte lyfs fram så mycket, dom orkar man inte alls titta på.” (Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 

Den sociala omgivningen upplevs ofta som en tillförlitlig informationskälla och som ett smidigt 

samt snabbt sätt att öka sin kunskap och förståelse för en produktgrupp. 

”Man vill ju inte gräva ner sig för mycket, utan man gör det enklaste man frågar kompisar, 

man kollar på tv, man frågar kanske säljarna och så fattar man ett beslut, ska jag vänta med 

att köpa eller ska jag köpa nu.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

”Jag ville ha en bra dator till ganska billigt pris. Då pratade jag med en del kompisar, 

pratade med fyra stycken. Alla dom hade Mac och Ibook, dom sade att det var det bästa dom 

hade köpt.” (Man, 19 år, Stockholm.) 

Många respondenter berör också att de gör research genom att besöka olika butiker och handlare 

och genom detta stämma av samt jämföra utbud och priser. Konsumenterna kan också ibland 

besöka butiker som de vet är mer exklusiva och dyrare än vad personen egentligen är intresserad 

av, i syfte att få information och inspiration som sedan präglar vad individen söker och strävar 

efter. Valet av potentiella butiker styrs ofta av individens egen kunskap om vad olika handlare 

saluför och personens uppfattningar om samt attityd till dessa butiker. Urvalet sker således 

mycket baserat på egna tidigare erfarenheter samt till viss del också andras ryktesspridning. 
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Alternativutvärdering 
Flera respondenter talar här om att varumärket är en viktig faktor vid utvärdering av olika 

alternativ. Flera framställer att de ofta agerar ganska troget mellan ett fåtal varumärken inom en 

produktkategori. Varumärket anses också fungera som en garant för att produkten håller en viss 

standard och kvalitet. En viss skepsis till helt okända märken framkommer.  

”Ganska märkestrogen tror jag. […] Jag har lärt mig sedan tidigare att köper jag ett okänt 

märke till ett lågt pris så håller det inte lika bra. […] Oftast är ju billigast lite sämre.” (Man, 

26 år, Stockholm.) 

Vidare uppger respondenterna att de själva försöker stämma av potentiella önskemål och 

kriterier. Det kan handla om funktionella krav som storlek och funktioner men också om mer 

emotionella önskemål. Dessa olika aspekter sammanvägds ofta tillsammans med pris och ett 

alternativ framstår som bäst. En kvinna får belysa detta genom sitt urval mellan olika potentiella 

alternativ av soffor: 

”Vi hade flera alternativ som vi valde mellan, då satt vi där med broschyrer och kataloger 

och tänkte på mått och färg och sådär. Soffan som vi valde var bland dom snyggaste och 

ändå den billigaste. (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

Ofta tycks utvärderingen mellan olika produkter inom generationen ske just som en 

sammanvägning som inte alltid är helt klar för individen själv utan framkommer mer som en 

känsla att ett alternativ känns bäst. 

 ”Om jag blir tillräckligt tillfredsställd inombords.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Flertalet respondenter verifierar ofta sitt tilltänkta köp med andra, speciellt om det handlar om ett 

större och dyrare val.  Verifikationen kan enligt de intervjuade ske antingen via fysiska människor 

så som närstående eller experter, alternativt kan det ske via olika forum som ses som tillförlitliga. 

En man åskådliggör: 

”Man har kollat på forum och ser vad andra har och rekommenderar. […] Det var bara att 

gå in och söka och läsa, det här tycker jag är bra, det här tycker jag är dåligt, så det var 

aldrig en svår process.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Jag har ett par kompisar som är, de har allting inom teknik och kan allt, så då brukar man 

lita på dom rätt mycket.” (Man, 26 år, Stockholm.) 
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Köp 
Om individen är nöjd med ett alternativ och detta består av en lite dyrare produkt tycks 

Generationen Y ofta göra en viss kompletterande sökning i syfte att finna billigaste möjliga butik 

eller alternativ distributionskanal. Valet av inköpsställe styrs i dessa fall uteslutande av prisnivån.  

”Jag tog den kombination som flest rekommenderade och dessutom hade de just det paketet 

till ett jäkligt bra pris nere på butiken här i Linköping, det fällde det sista avgörandet. […] 

Det var mest att vänta in var man hittade bäst pris.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Flera respondenter använder Internet för att göra köp. Ofta framhålls att denna 

distributionskanal medför ett lägre pris och ibland också ett större utbud. Några personer uppger 

att de köper varor via nätet, som de tidigare utvärderat fysiskt i vanliga butiker, för att det är 

ekonomiskt fördelaktigt. Samtidigt finns en viss oro och skepsis förknippad med att köpa 

produkter via nätet.   

”Jag visste egentligen inte vad jag skulle få, jag hade sett en bild på datorn, men var ändå 

så här, man ville få upp den nya datorn direkt när man åkte och hämtade den, liksom ville 

kolla hur den såg ut.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Några respondenter menar även att de kan tänka sig att vänta med ett inköp om de inte känner 

sig tillräckligt nöjda eller om de vet att det kommer en billigare eller bättre produkt framöver. 

 ”Känner man sig inte tillräckligt nöjd då väntar man.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

När det gäller finansiering av sällanköp är Generation Y restriktiva till lånefinansiering. 

Individerna i allmänhet framställer sig som förnuftiga och rationella när det gäller kreditköp. En 

kvinna fångar fleras tankar: 

”Kredit, nej. Räntefria lån och så här, det tillkommer alltid någon kostnad. Jag förstår inte 

folk, jag menar har man inte pengar, då ska man ju inte köpa.” (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

Utvärdering efter köp 
Vid intervjuerna framkommer tydligt att den grad av nöjdhet som en konsument känner kring 

produkten efter köpet till viss del är kopplad till de förväntningar kunden hade inför köpet. Det 

är således viktigt att det som företag och säljare utlovat före köp uppfylls annars känner 

respondenterna ett missnöje med varan.  

”Jag vill ju bara att det utlovade ska fungera problemfritt, att det håller för det man 

förväntar sig att det ska hålla för. […] Att inget oväntat ska hända” (Man, 26 år, 

Stockholm.) 
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Flera respondenter berör att de ofta väljer bekanta produkter och varumärken och därmed 

ganska väl vet vad som kan förväntas. I och med detta känner de sig sällan missnöjda. Det är 

också enligt några viktigt att inte ha för höga förväntningar.  

Flera av de intervjuade talar om att de blir positivt överraskade och således också nöjda om en 

produkt levererar det lilla extra, något som konsumenten ej på förhand förväntat sig.   

”Finns det något extra, det där lilla extra som gör att man blir riktigt nöjd. Ska jag bli riktigt 

tillfredsställd då ska det vara något som jag inte visste, då blir man ju såhär riktigt nöjd. 

(Man, 26 år, Norrköping.) 

Jag har aldrig haft en Mac i hela mitt liv. Den fungerar väldigt bra, den har så jävla mycket 

mer funktioner än vad en PC har. Det är nog det bästa köpet jag har köpt. (Man, 19 år, 

Stockholm.) 

Flera respondenter kopplar mängden av sitt användande till hur nöjda de känner sig. Vidare 

försöker flera motivera sina val och inköp för sig själva. Syftet tycks vara att minska sina egna 

negativa känslor av ångest och oro och istället i en efterhandskonstruktion finna en rimlig 

förklaring samt skapa en positiv känsla över sitt köp och att detta var rätt. En kvinna fångar detta 

väl genom att motivera för sig själv att ett köp av en produkt var att se som en investering: 

”För jag kommer att använda solglasögonen så pass mycket, så jag får egentligen tillbaka 

pengarna, det är liksom som en investering.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Flera framhåller att de är ganska bra på att inte tänka så mycket efter köpet, speciellt om köpet 

visat sig misslyckat. Det verkar som att respondenterna har lättare att tänka och uppmärksamma 

positiva aspekter och känslor. 

”Jag har bara tänkt på att jag tycker den är snygg och att vi gjorde rätt val. Jag har inte gått 

och grubblat efteråt att jag skulle ha tagit en annan.” (Kvinna, 23 år, Norrköping.)  

Flertalet intervjuade berör att de sprider sina efterköpskänslor och uppfattningar till andra.  

”Det har hänt att jag själv har gått in och skrivit på olika forum och sådär, och sagt att det 

här var jag nöjd med. Sedan brukar jag sällan rekommendera vidare elektroniska prylar, i 

och med att jag inte är först, då är det ju sällan någon mening med att rekommendera 

vidare.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Skulle jag vara nöjd delar jag givetvis med mig av det till vänner och bekanta. (Man, 26 år, 

Norrköping.) 

Dock framhåller några att de kanske förtränger ett misslyckande och väljer att framhålla det lilla 

positiva som ändå kanske kan finnas. Några menar att de drar sig för att lämna tillbaka 
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misslyckade köp, då missnöje ofta medför att individen känner sig illa till mods och Generation Y 

strävar efter att känna välmående. En man talar om att han självklart skulle dela med sig av 

negativa erfarenheter, för att varna andra personer samtidigt som han visar tecken på att vilja 

undvika att erkänna ett misstag för sig själv: 

”Man har köpt en dyr sak och då kan man ändå stoltsera med att den var dyr, men jag skulle 

aldrig säga att jag var missnöjd med den.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Avslutningsvis är flertalet inne på att positiva efterköpskänslor och erfarenheter av en produkt 

eller varumärke skapar förutsättningar för att individen vid ett återköp eller nyköp väljer samma 

eller en liknande produkt inom samma märke.  

”Märket är rätt stort och har varit populärt länge och sen hade jag en sådan utrustning när 

jag var mindre och den har funkat felfritt, så det känns ju bra att fortsätta med det.” (Man, 

26 år, Stockholm.) 

Flera respondenter berör marknadskommunikationens roll för efterköpsutvärderingen.  Det tycks 

gälla att kommunicera rätt förväntansnivå för ett neutralt eller positivt utfall. Under intervjuerna 

framkommer också vikten av att göra ett varumärke samt en produkt attraktiv även för de som 

redan köpt produkten.  

”Reklam och marknadsföring skapar förväntningar som måste uppfyllas.” (Man, 26 år, 

Norrköping.) 

Påverkan 
Social påverkan kommer speciellt tydligt fram under intervjuerna med Generation Y. Inom 

sällanköp och speciellt inom teknik- och andra specialprodukter influeras och påverkas 

personerna i stor grad av människor som anses kompetenta och insatta i det senaste. Flertalet 

framhåller att de påverkas mer av information som uppfattas som ärlig och fri från företagets 

påverkan. Generationen söker således och påverkas av information, såväl via social interaktion 

som via mer virtuella forum, möten och diskussioner. Ryktesspridning är en viktig påverkanskälla 

för våra respondenter. Genom råd och rekommendationer från andra minskar risken för ett 

dåligt inköp. En man belyser hur forum påverkar: 

”Forum påverkar nog ganska mycket, i alla fall om man ska investera i någonting som är 

lite dyrare, säg att man köper någonting för en tusenlapp, då är det klart att man vill veta att 

man köper en bra grej. Då går man in på ett forum och kollar och söker på produkterna och 

ser vad dom har att säga om den och vad andra har och rekommenderar, det påverkar 

absolut. […] Det är mycket duktigt folk som är där och man märker ofta att det är samma 

typ av personer som ger tips, de är välkända på forum. […] Klart man lyssnar på 
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fackhandlaren liksom, han vet ju vad han snackar om, men å andra sidan så kan han vilja 

sälja. Han tjänar mest på oss, då tror jag ändå att forumet väger tyngre.” (Man, 26 år, 

Stockholm.) 

Ofta har konsumenten inte själv detta produktområde som sitt intresse och är därmed inte fullt 

uppdaterade och insatta inom detta fält. Att ta råd och till viss del styras av andra är enligt några 

respondenter också ett sätt att effektivisera sin egen inköpsprocess. Tid anses kunna sparas 

samtidigt som ett bra köp ändå är ett troligt utfall.  

”Det beror på vad man är intresserad av. Jag är inte så jätteintresserad av teknik och 

hemelektronik och då får man fråga dom närmaste som man vet är duktiga: -´Vad är det 

man ska ha nu?´” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Generation Y ger under intervjuerna också uttryck för att man ibland nätverkar med andra i sin 

köpprocess. I några fall förmedlar individer också kontakter samt information, mellan en 

influerare och en potentiell köpare.  En man talar mycket om social påverkan och en kvinna 

berör att hennes sambo känner en person som jobbar med de aktuella produkterna och att denne 

person upplevs som viktig i hennes köp av en ljudanläggning: 

”Man vet att de har koll på läget, de håller sig alltid uppdaterade, vad som finns på 

marknaden och dom är intresserade själva, och då vet jag att de har bra saker att säga. […] 

Jag lär mig mycket av dom, men sedan så har jag känt att jag lärt ut mycket till andra 

kompisar här, som aldrig varit teknikintresserade innan. (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Han har en kompis som jobbar på HiFi-klubben” (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

”Gustav, gick och köpte ny TV, då ringde jag och kollade med mina kompisar först vad de 

tyckte var bäst, han var beredd att köpa en dyr TV liksom. […] El-Giganten tror jag det var, 

för som jag säger man åker ju inte dit för servicens skull, för den var värdelös egentligen. De 

hade verkligen inget bra att säga de som jobbade där liksom, så det var direktlänk med mina 

kompisar i stället, vi stod och snackade med dom i butik liksom, vad tycker du om det här 

och dom var inne på nätet litet samtidigt och kollade av, de ringde ytterligare någon kompis, 

bekräfta att det var bra grejer och så där, så det påverkade ju mycket.” (Man, 26 år, 

Stockholm.) 

Utöver social påverkan berör Generation Y avslutningsvis att de också påverkas av 

specialmagasin, tester och recensioner i media, samt vad som används i och görs reklam för i tv. 

3.3 Kläder – en generation som vill synas 
Alla personer ser kläder som en viktig produktkategori och har på något sätt ett intresse samt 

engagemang i och kring sina köp av kläder. Intervjupersonerna framhåller även att ett intresse för 
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varugruppen leder till en ökad konsumtion. Graden av intresse spänner från ett mer specifikt 

klädintresse till ett extremt generellt kläd- och modeintresse, där kläder är lite mer av en hobby. 

Många av de intervjuade talar också i allmänna ordalag, om den skönhet och glädje som kläder 

skänker dem.  

”För mig är viktiga produkter kläder, för jag tycker det är roligt. Jag är mode och 

inredningsintresserad, jag tycker om att ha schysta kläder och fin inredning.” (Kvinna, 24 

år, Norrköping.) 

Några berör även att fler aspekter än enbart produkten skapar glädje vid shopping av kläder. 

Exempelvis framhålls det sociala, så som att gå och handla med vänner och ibland även 

kombinera detta med fika, mat eller andra engagemang. Shopping upplevs således som en 

umgängesform för de intervjuade. 

”Jag tycker det är kul, det är skönt att gå på stan och bara känna att man mår gott själv, 

bara köpa och känna sig lite roligare. Man blir lite gladare själv!” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Vikten att hänga med i mode och trender ses också tydligt under intervjuerna. Att även ha ”rätt” 

kläder och varumärken är något som flertalet respondenter berör. En generell strävan att 

uppfattas som ”inne” kan ses hos samtliga av våra intervjupersoner och det finns en allmän rädsla 

att uppfattas som ”ute” av den sociala omgivningen.   

”För mig är det viktigt att känna mig inne, för det får mig att känna att jag är med i 

svängen.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Behov 
Under intervjuerna har det generellt framkommit att de behov som ligger bakom personernas 

köpbeteende till ytterst liten del handlar om funktionella och praktiska värden. Behoven präglas 

istället mer av emotionella aspekter.  

”Jag går liksom inte och köper ett par byxor bara för att jag behöver vara varm om benen, 

utan det är mera för att jag vill se snygg ut.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Kring Generation Y framkommer två skilda typer av behov som påverkar konsumentens 

köpbeteende. Dels de för individen medvetna behoven men också de något mer omedvetna 

drivkrafterna.  

Flera framhåller medvetna behov av att hålla sina garderober uppdaterade. Såväl en önskan om 

nya klädmodeller som kompletterande kläder och accessoarer nämns. Allt för att hålla sig 

moderiktiga och välklädda. Det kan dels handla om att åtgärda eventuella brister i garderoben, 
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men nyinköp kan också innebära behov av kompletterande produkter. En person talar i detta 

avseende om vad en nyinköpt kostym måste kompletteras med: 

”För att se riktigt bra ut i den här, så måste man ha dom här andra skorna, bältet, klockan, 

en schysst slips är också jäkligt viktigt.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Flera framhåller även att man regelbundet vill byta ut sina kläder och speciellt sina basplagg, för 

att dessa skall kännas nya och fräscha. De flesta talar också om att de med tiden tröttnar på sina 

kläder och känner behov av variation.  

”Man blir så less på sina gamla kläder, man bara känner, den här gamla trasan igen.”( 

Man, 26 år, Stockholm.) 

Genom variation och nyinköp känner flera personer en tillfredsställelse och talar om en glädje i 

och kring kläderna. Att följa mode och trender är också generellt viktigt för alla intervjupersoner.  

”Man känner sig fräsch när man har något nytt och om man är snabb kanske det inte är så 

många som har samma kläder ute.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Flertalet talar också om att de inte vill använda samma kläder för länge i sin sociala miljö. 

Intervjupersonerna har generellt ett behov av kläder som delvis är unika i personens 

sammanhang. Den sociala kontexten skapar i sig också behov av en viss typ av kläder, det 

handlar främst om den sociala sfär man rör sig i, men också yrkesroll eller önskad 

grupptillhörighet påverkar. 

Bakomliggande drivkrafter 
Behov och drivkrafter av en mer omedveten karaktär har framkommit under intervjuerna. I flera 

fall har intervjupersoner själva förvånats över sina egna egentliga drivkrafter och ageranden, detta 

efter att dolda aspekter genom våra samtal framtonat för individen. 

”Nästa gång jag köper kläder ska jag verkligen tänka ännu mer på vad det är som gör att 

jag verkligen köper det jag gör. Jag inser själv att jag sagt att jag vill va rationell men jag 

inser nu att jag inte är det.”  (Man, 26 år, Stockholm.) 

Vi avser nu presentera delar av det som ligger bakom de något mer medvetna behoven hos 

personerna ur Generation Y.   

Flera talar om att det råder stark konkurrens och utseendefixering inom Generation Y. Några 

betonar här att attraktiva personer lättare hamnar i fokus och att ett snyggt utseende ofta fungerar 

som intresseväckande och gynnar individens kontaktbyggande.  
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”Man lägger mer märke till dom som är snygga än dom som är fula, tyvärr. Man blir inte 

intresserad, det väcker kanske inte sådant intresse att man vill lära känna.” (Kvinna, 25 år, 

Stockholm.) 

Samtliga personer framhåller vikten av att ha ”rätt” kläder, som betraktas som ”coola” och 

”inne”. Det finns generellt en betydande rädsla inom generationen att ses som ”ute”. Flera 

respondenter känner viss osäkerhet i och kring sin sociala situation, där klädeskonsumtionen 

upplevs som intimt kopplad till denna osäkerhet.  

”Det är en sån otrolig utseendefixering och märkesfixering.” (Kvinna, 25år, Stockholm.) 

”Jag påverkas jäkligt mycket av vad som är på modet, jag vill ändå inte vara ute. […]  Man 

vill vara attraktiv, man vill inte vara den som inte har någon koll alls, då är man ju lite 

’off’.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Kläder som av Generation Y ses som ”ute”, förknippas av många som synonymt med ett socialt 

utanförskap.  

”Jag kan tänka mig att man inte blir seriöst tagen. Kan långsiktigt leda till utanförskap.” 

(Man, 26 år, Norrköping.) 

Att ses som ”ute” är ett känsligt ämne för de flesta respondenter och det handlar ofta om en 

negativ känsla som associeras med denna risk. På frågan hur det skulle kännas att vara ”ute” 

svarar en person följande:  

”Jag är rädd att jag förmodligen inte skulle må så bra!” ( Man, 19 år, Stockholm.) 

De flesta är beredda att göra mycket för att undvika att vara ”ute” och inte vara accepterade - en 

social risk som är intimt förknippad med kläder. Snygga kläder associeras med framgång och ses 

som inträdesbiljetten till social gemenskap, detta genom att de fungerar intresseväckande.   

”Man vill inte känna sig ute, då är man töntig. Alltså går jag ut och känner att jag är inne 

och ser någon som är ute eller töntig, då skrattar vi åt den personen. Nej jag mår bättre av 

att vara inne, för jag mår bättre psykiskt.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Hos många intervjuade finns också ett behov av att identifiera sig med personer som anses 

framgångsrika.  Det kan handla om kända personer men också attraktiva personer i det sociala 

sammanhanget. En intervjuad ger sin syn på vad som utmärker en framgångsrik individ: 

”En framgångsrik människa i mina ögon är en människa som ser bra ut, bra personlighet, 

duktig på det dom gör, socialt uppskattade, pengar.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 
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Tydligt framkommer också under intervjuerna att det finns vissa avgränsningar, ramar för vad 

som är socialt acceptabelt vad gäller kläder. Dessa ramar kan vara olika för skilda grupper och 

sociala sammanhang inom generationen, men klargör ändå vilka stilar och vilket mode som gäller. 

Inom denna normbaserade ram försöker ändock flertalet välja kläder för att sticka ut och till viss 

del vara unika. Syftet är att inte bli en i den stora massan utan för att synas samt få bekräftelse.  

”Man vill ha saker som är lite mer unika, men dom ska ändå var inom den godkända ramen 

för det sociala nätverket som man är i. […] Man vill inte heller ha det som stora massan 

har, man vill vara lite liksom exklusiv.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

”Åker jag här ifrån till Stockholm och köper något så är jag kanske den enda som har det 

här, och det känns ju roligare än om tio personer har samma topp samma kväll och jag är en 

av dom.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Flera berör också att de kan uppleva en viss stress och press på att hela tiden sträva efter och 

agera för att vara ”rätt” och unik. Trots denna känsla vågar individerna inte förändra sin syn och 

inriktningen på kläder. Det handlar enligt flertalet om vikten av att inte bryta den sociala norm 

och ram som råder.  

”Man vill inte bry sig så mycket men gör det ändå, man vill inte falla ur ramen.” (Man, 26 

år, Stockholm.) 

Flera talar om att de i hemmamiljö inte bryr sig om kläder. Då det inte spelar någon större roll 

hur man ser ut i hemmet och personerna då hellre väljer något skönt. En kvinna resonerar om 

hur hon påverkas inombords av att känna sig ”inne” och socialt accepterad:  

”Oftast så är det ju positivt, jag tycker att det är kul men ibland funderar man ju på om jag 

måste bry mig så mycket.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Flertalet har god uppfattning, vetskap samt kontroll över vilka varumärken som är socialt 

accepterade. Många förknippar vidare gillande med social acceptans. Flera ser också kopplingar 

mellan sitt eget agerande i dag och de behov samt beteenden som präglat uppväxttiden samt 

sociala interaktioner under denna period.  

”I skolan jag gick var det väldigt viktigt att ha dom rätta sakerna, den rätta väskan, den 

rätta jackan, de rätta jeansen. Det har nog etsat sig fast, jag tror att det har mycket med min 

uppväxt att göra. Det var bara för att inte hamna utanför helt enkelt.” (Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 

”H&M, nej det passar liksom inte, ska man va lite cool och passa in bland alla andra barn 

då skulle man inte ha H&M, jag tror att det ligger kvar lite där.” (Man, 26 år, Stockholm.) 
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Några personer talar vidare om behovet av att dela upp människor i fack för att kunna förstå och 

förhålla sig till dessa. Enligt de intervjuade utgör kläder ett sätt att ”facka” upp personer efter. 

Konsumenterna har även behov av att tillhöra vissa grupperingar samt också exkludera sig från 

andra.  

”Vissa fack vill man tillhöra, andra tar man avstånd från.”  (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

”Om det är ett utpräglat punkmärke och jag inte är punkare men tycker att grejerna är 

schyssta så blir jag ju helt klart tveksam om jag ska köpa det. Det ligger ju i 

kommunikationen utåt.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Vidare talar många i stor utsträckning om en önskan att synas och få bekräftelse. Personerna 

försöker uppnå detta behov genom att medvetet profilera sig med hjälp av sina kläder. Flera talar 

också om att profilering via kläder handlar om att placera sig själv i ett fack. Den positionering 

personen väljer speglar personens personlighet och försöker säga något om vem individen är eller 

i många fall vill vara. 

”Kläder säger vem jag är!” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Flera framhåller behovet av samt viljan att profilera sig. Flertalet trycker också på vikten av att 

göra intryck och främst det första intrycket. Syftet är att göra sig synlig och intressant, för att som 

flera personer berör, exempelvis attrahera en partner eller framtida arbetsgivare. Vidare 

framhåller många ett behov av att framstå som modemedvetna och signalera att de har koll på 

vad som gäller och är ”inne”. I detta avseende talar några personer om att behovet av variation 

egentligen speglar ett bakomliggande behov av att just framstå som medveten och ”rätt”. 

”Variation för att signalera koll och modemedvetenhet.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Flertalet nämner i detta sammanhang även att de har en viss strävan efter att vara unika inom den 

sociala accepterade ramen, i syfte att synas i den breda massan av människor. Flera talar även om 

att de genom att synas och få uppmärksamhet själva når ett ökat självförtroende. De flesta talar 

om att en allmän känsla söks, där man vill må bra och känna vällust.  

”Om man kommer till en fest där alla är liksom uppklädda, så kommer jag att vara på 

samma nivå men jag kommer att sticka ut ändå, alltså det där lilla extra, man ’påfåglar’ sig, 

man utsmyckar sig för att bli mer attraktiv, för att skilja sig. Har en teori om att allt vi gör är 

för att  skaffa status, för att liksom attrahera motsatta könet, det är grunden, alltså de här 

djupa drifterna.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 
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Några personer agerar också extra mycket för att framställa sig som unika och modemedvetna. 

Individerna har här i flera fall en önskan att framstå som en trendsättare för andra. Denna strävan 

bottnar enligt respondenterna bland annat i ett behov av bekräftelse. 

”Att man är unik och man kan sätta en trend. Jag tror att det handlar om liksom att få 

bekräftelse för den man är, om jag är ensam om det här så tar nån efter mig så är det en 

bekräftelse.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Många vill också ha en image som speglar en större köpkraft än vad som kanske egentligen är 

fallet. Ett led i detta är en önskan om att komma åt unika och statusfyllda produkter. Anses 

produkten ”rätt” är generationen villiga att betala för varan, i detta avseende är Generation Y 

relativt prisokänslig.  

”Vad frambringar det för känsla att ha dessa varumärken? Alltså, dels att jag känner mig 

snygg och dels tror jag att det är profiler att jag har koll, att jag har råd att ha det även fast 

jag många gånger har fått det, det är hemskt men man vill profilera sig som den som har koll 

och den som kan köpa sådana saker. Jag tror att folk många gånger påverkas av det ytliga 

samhället vi lever i.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

”Behöver jag ett par jeans nu så går jag ner på stan, så kan jag köpa ett par jeans och det 

spelar ingen roll om de kostar ett tusen eller två tusen spänn, för att nu har jag den 

köpkraften.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

I allmänhet har Generation Y klara åsikter om vad olika varumärken står för. Flera intervjuade 

berör att de köper märkesprodukter som de vet medför att personen framstår som ”rätt” och 

”inne”.  

”Man vill ha märken som gör att man får en högre status, som visar på ens status och 

medvetenhet. Det gäller att veta vad dom här sakerna är, som gör att man får status just nu. 

Typ låt säga att ’Calvin Klein-jeans’ var häftiga för sju år sen, skulle jag komma med ett par 

’Calvin Klein-jeans’ nu, så är det ju ingen som lyfter upp ögon, för att det är fel produkt. Då 

är du inte medveten om vad det är som ger status nu, dom gav det kanske då men inte nu.” 

(Man, 25 år, Eskilstuna.) 

”Acne tillexempel tycker jag är schyst märke. Det är nog ett sånt märke som jag gärna köper 

kanske för märkets skull, även fast jag tycker det är dumt att man gör det, så gör jag nog det 

omedvetet. […] Det är på något sätt moderiktigt att köpa dom kläderna och vill man känna 

sig lite modemedveten, så vet man att det funkar att köpa dom märkena, lite så bekvämlighet. 

Även om man inte är jätteinsatt i det senast så är det aldrig fel att köpa ett sånt märke, det är 

väl lite så man tänker.” (Man, 26 år, Stockholm.) 
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De intervjuade i allmänhet har också tydliga åsikter om vad som associeras med olika 

varumärken. Att köpa ”rätt” varumärken är viktigt och märket agerar också för delvis garant för 

en viss kvalitetsnivå. Flera sammankopplar även att bärandet av vissa varumärken bidrar till 

större utstrålning. En person resonerar om Tiger kontra Dressman: 

”Om någon frågar så här, – vilken schysst kostym, var har du köpt den?, då känns bättre att 

säga att jag har köp den på ’Tiger’ än att säga att det är en ’Dressman’. För jag vill inte 

identifiera mig med ’Dressman’, för det är typ medelålders gråhåriga gubbar som gör 

töntiga poser på tv liksom, och sen så tror jag på fullt allvar att jag inte skulle få den 

komplimangen heller utav någon som hade lite liksom medvetenhet. För det första så har jag 

provat några Dressmankostymer, de sitter tokigt på en, det är dålig passform, dom är billiga 

men liksom det ser bara inte bra ut och det inkräktar för mycket på min självbild, jag är 

ingen ’Dressmankille’ liksom.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Just kopplingen mellan person, känsla och varumärke återkommer ett flertal gånger under 

intervjuerna. Flera framhåller att de vid val mellan två märken av jämförbar och 

överensstämmande kvalitet skulle välja det märke som ansågs bättre och mer statusfyllt:  

”Då skulle jag ta det bättre märket, lite märkesfixerad är man. Jag tror att jag känner mig 

bättre i ett sånt klädesplagg. Man mår bättre, för att man har något man trivs med.” (Man, 

26 år, Norrköping.) 

Ett fåtal inom generationen vill vara miljömedvetna, men samtliga endast då stilen och utseendet 

kan upprätthållas. En intervjuad som framställer sig som mycket miljömedveten resonerar kring 

hur långt han är beredd att gå om han ställs inför valet miljö kontra utseende: 

”Jag skulle inte kunna ställas inför det valet, jag tror jag är bortskämd med att kunna välja 

bland flera olika varianter. Det skulle ju vara som att välja mellan pest eller kolera, men i 

det fallet skulle jag nog välja utseende mer.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

 Uppmärksamhet och bekräftelse från människor som individen, inte direkt känner, upplevs av 

flera intervjuade som extra positivt. Några beskriver också att de känner en indirekt bekräftelse, 

då de konstaterar att de använder samma eller liknande kläder som en kändis. Genom detta får 

personen en bekräftelse på sin egen medvetenhet samt en känsla av att ha ”koll” på vad som 

gäller.  

”Det är viktigt att få bekräftelse av andra.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Sammanfattningsvis handlar drivkrafter och bakomliggande behov inom Generation Y mycket 

om strävan att; synas, bekräftas, identifikation, söka acceptans, socialacceptans, vara en i gruppen, 
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status, självförtroende, profilera sig som framgångsrik/lyckad, unik, sticka ut inom ramen, 

exklusivitet, kommunicera samt signalera till sin omgivning. 

I princip alla intervjuade resonerar kring att de har en inre bild av vad de skulle vilja ha och 

således ofta söker. Denna målbild kan vara av medveten natur men kan ibland också ligga djupare 

inbäddad i personens undermedvetna.  

”Jag tror inte alltid att jag vet vad jag söker men ändå så tror jag att man vet vad man 

söker, jag blir influerad och när jag väl ser det där plagget så faller bitarna på plats liksom, 

ja det här är snyggt. Det här kan komma från allt som jag har påverkats av, så jag tror att 

mycket ligger undermedvetet. Låter det konstigt?” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Flertalet berör att de påverkas av olika faktorer som ger upphov till bilder. Enligt generationen 

kan källorna till dessa exempelvis vara modemagasin, Internet, media, men generationen influeras 

också mycket av personer i den sociala omgivningen.  

”Man köper något som man ser att andra har och som man tycker är snyggt. (Man, 26 år, 

Stockholm.) 

Extra stor påverkan har här individer som upplevs som attraktiva och modemedvetna.  

”Absolut influeras jag av personer också, jag har några kompisar som jag inte känner så 

bra. Det kan bara vara en sådan sak som att en av dom tjejerna har ett rött nagellack och 

jag kan känna ’shit’ hon är cool. Andra kompisar som kanske köper grejer i andra städer då 

känner man ’shit’ hon är också cool, jag vill också ha från andra städer, jag vill inte vara så 

här tråkig och bara handla i Norrköping och sen kan jag influeras av mina närmsta 

kompisar också men inte på samma sätt för att jag tycker att ärligt talat med risk för att jag 

låter självgod men jag tycker att jag har mer koll än dom.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Även kändisar har enligt ett antal personer en påverkan på de behovsbilder som uppkommer hos 

konsumenten. 

”Man ser vad kändisar har på sig och känner det här vill jag ha, man får en idé, sedan så 

går man runt och letar. Det kan kanske ta en till tre månader tills man hittar någonting som 

man verkligen vill ha.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Intervjupersonerna belyser att tydligheten i bilderna kan vara av skiftande karaktär. En person 

beskriver att hon efter att inspirerats av Pamela Anderson och Madonna fick en relativt tydlig 

bild av vad hon önskade sig. Hon kände behov av ett par svarta större solglasögon av en viss stil.  

En relativt tydlig målbild redogör också en annan intervjuad för: 
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”Det var typ en sån där grej som jag hade gått och letat efter jättelänge. Jag ville ha en 

mörkblå, dubbelknäppt klubblaser, för det har typ bara gubbar med tjocka magar. Så jag 

tänkte att det skulle vara ’skitcoolt’ om jag kom med det, för det är ingen annan som har och 

sen ska det vara typ dubbelslits på den där bak, figursydd, dubbla fickor i fram på höger sida 

och sen en enkel ficka på vänster.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Men ofta kan det också handla om att personerna inspirerats av en stil eller visst snitt och 

därigenom fått en tanke och bild av vad de önskar för kläder. Dessa målbilder är inte lika 

detaljerade och tydliga, utan här handlar det mer om en känsla för vilket mode och snitt det är 

som gäller på kläder.  

Informationssökning 
Samtliga personer ur Generation Y ser inte ett stort utbud som något problem, snarare uppfattas 

detta som en möjlighet med exempelvis större tillgång till moderiktiga och delvis unika produkter 

som följd. Flertalet ger också uttryck för att de är säkra på vad som söks samt övervägande 

självständiga i sina val.  

 ”Stort utbud gör mig ingenting, jag vet ju vad jag vill ha.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Informationssökningen och köpprocessen drivs av de mer eller mindre detaljerade målbilder som 

individerna skapat via olika influerande faktorer.  

”Jag följer med i modetidningar för att det är kul och sen handlar jag utifrån det” (Kvinna, 

23 år, Norrköping.) 

”Jag tror inte alltid att jag vet vad jag söker men ändå så tror jag att man vet vad man 

söker, jag blir influerad och när jag väl ser det där plagget faller bitarna på plats liksom. 

[…] Jag tror att det ligger mycket undermedvetet.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Personerna söker produkter som matchar bilderna, det kan handla om med bilden helt 

överensstämmande alternativt liknande varor.  

”Sen ett år tillbaka är det vissa saker som jag verkligen vill ha. Jag vill ha ett par byxor med 

jättehög midja och har inte hittat några. Så alltid när jag går på stan så söker jag och sen 

helt plötsligt kommer jag träffa på ett par av den varan eller produkten man vill ha.” 

(Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Några kopplar medvetandenivån på bilden till vilken typ av kriterier som kopplas till behovet. En 

tydligare bild innebär oftare relativt klara kriterier över vad som söks. Om istället bilden är mer 

undermedveten eller diffus är kriterierna istället mer oklara och mer kopplade till en emotionell 

känsla.  
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”Ju klarare bild man har ju klarare fasta kriterier har man, så att man kan bocka av att det 

finns där innan köpet, ju mindre tveksamheter blir det. […] Om man söker något emotionellt 

liksom och så hittar man det, då kanske det inte går att verifiera det köpet på samma sätt.” 

(Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Generation Y är också generellt mycket klara på sin syn vad gäller olika varumärken, vilket 

medför att man inriktar sin sökning mot attraktiva produkter och märken. Individerna är också 

relativt insatta i vilken social acceptans olika varumärken har, detta styr också sökprocessen och 

kommande alternativutvärdering.  En man talar i detta avseende om jeans och en kvinna om en 

väska: 

”Cheap Monday på jeans, typ bra kvalité för billigt pris och liksom schyssta grejer.” (Man, 

25 år, Eskilstuna.) 

”Det hade inte spelat någon roll om det hade varit en ´Gucci´, ´Chloe´ eller ´Marc Jacobs´, 

inom dom märkena som jag tycker om liksom, eller dom exklusiva märkena, då hade det nog 

inte spelat någon roll, men det hade spelat en jäkla roll om det hade varit en H&M.” 

(Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Generation Y framhåller att informationssökning ofta består i att individen själv eller tillsammans 

med vänner och bekanta går runt och tittar i olika butiker. Flertalet skannar mer eller mindre 

regelbundet marknaden för att få koll och hålla sig uppdaterade på vilket utbud som erbjuds, 

samt delvis också vilket mode som gäller.  

”Jag har en standardrunda jag brukar gå, bara för att söka av.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Det finns vissa butiker jag är intresserad av. Ibland kör man en sån där ´spaningsräd´ på 

stan, man bara går in och kollar vad som finns. […]Mest för att titta vad det är som finns på 

marknaden. […] Jag har ganska bra koll på vad dom har för utbud och vad dom liksom 

erbjuder. (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Många framhåller därmed att de redan på förhand också har relativt klart för sig var olika 

produkter och varumärken finns att köpa.  

Vidare ger flertalet uttryck för att de kategoriserar butiker efter vilken stil samt mode dessa 

saluför. Konsumenterna har ofta även en uppfattning kring om utbudet anses uppdaterat och 

”rätt”. Generationen vänder sig till butiker som anses matcha personernas stil och identitet samt 

har ett uppdaterat och föränderligt sortiment.  

”Jag vet oftast vilka affärer jag ska gå till, för det är min stil och snygga kläder. […] Där 

finns sköna märken, schysta kläder och skön personal.” (Man, 19 år, Stockholm.) 
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Samtliga intervjuade har ett urval butiker som de regelbundet besöker. Individerna har också 

butiker de aldrig skulle gå in i. 

”Skulle inte gå in på Klippet, där finns det nog inget som jag skulle vilja köpa.” (Kvinna, 23 

år, Norrköping.) 

”Dressman är inte ett sånt ställe som jag associerar till moderiktiga kläder, i alla fall inte 

den typen av mode som attraherar mig.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Några talar också om att en attraktiv butiksmiljö har en viss påverkan för att individen skall 

innefatta butiken i sin informationsinhämtning.  

”Dom har gjort ännu snyggare i butiken, det kan påverka lite ändå, det är kul att gå dit.” 

(Man, 26 år, Stockholm.) 

Flera använder Internet för att söka samt få en uppfattning om kläder. Dock är det endast ett par 

som gör köp av kläder på nätet. Individer som inte handlar uppger att de vill prova samt se 

produkterna i verkligheten. 

”Titta på schyssta grejor, på olika märken, man går in på deras hemsida och kollar 

kollektionen” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

”Jag var inne på en sida som heter `Net-a-porter´, dom säljer liksom designerkläder, dels 

för att få inspiration för dom har alltid det nyaste. (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

De flesta söker även information och påverkas av att se andra människor som bär en viss typ av 

kläder eller märken.  

”Det ska va mer fysiska personer som bär dom, jag tycker det är svårt att se på en bild om 

något är snyggt. (Man, 26 år, Stockholm.) 

Prisnivå är en faktor som också spelar in på informationssökningen. Ofta har individerna ett visst 

ekonomiskt spann som de kan tänka sig. Samtidigt talar flera personer om att detta kan vara 

relativt högt då individerna verkligen vill ha en viss produkt eller varumärke. Generation Y 

strävar efter att köpa ”rätt” produkter och märken till bästa pris. Detta gör att 

informationssökningen ibland pågår efter att personen hittat den vara som önskas. Då sökes efter 

bästa pris på denna produkt via olika butiker och alternativa distributionskanaler. De flesta 

konsumenter tvekar inte att byta butik om varan finns billigare på ett annat ställe.  

”Söker efter alternativ, scannar och hittar önskad modell, söker vidare för att finna bästa 

pris. […]Då hittade jag dom två kostymerna som jag helst av allt ville ha för halva priset. 

Då köpte jag båda två och tjänade femtusen spänn på det, det var en bra timlön.” (Man, 25 

år, Eskilstuna.) 
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Flertalet menar att de inte påverkas eller tar hjälp av butikspersonal i någon nämnvärd 

utsträckning.  

”Jag tar absolut ingen hjälp, jag vet precis vad som är snyggt. […]Jag vet vad jag vill ha, 

jag behöver ingen personlig stylist eller personlig assistent, eller någon som ska tipsa mig 

om saker, för jag är otroligt bestämd på vad jag ska ha ändå.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

De flesta ger uttryck för att de vet bäst själva när det rör detta produktområde. Intresse och koll 

på varumärken och produkter medför att personerna känner sig säkra i sin sökning och sina val. 

Butikspersonal kan möjligtvis hjälpa till att hitta eftersökta storlekar, men inte mycket mer. 

Respondenterna har en uppfattning om att personal är till för att sälja och ”lura på” 

konsumenten varor. 

”Jag har större koll på kläder. […]Du vet nästan vad du söker och så försöker du hitta det 

och hittar du det och det passar bra då köper man det.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

”Jag tycker att jag själv har jäkligt bra koll, jag behöver inte fråga någon. Då måste det 

vara någon som jag tror har bättre smak än mig själv.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Några talar dock om att de också utnyttjar och samverkar med andra individer i sin 

informationssökning. Det kan handla om att individerna går på stan med andra personer eller att 

konsumenten diskuterar samt influeras av andra.  

”Jag brukar gå ut på stan med kompisar och kolla kläder lite först och sen så köper jag 

liksom kläderna.” (Man, 19 år, Stockholm.) 

I ett fåtal fall använder respondenter även vänner och närstående för att för ”reka” utbud och 

potentiella alternativ. Detta görs för att spara tid. De som tillåt influera är av individerna ansedda 

som tillförlitliga på grund av sitt kunnande samt att de anses modemedvetna och uppdaterade. 

”Jag har inte så mycket tid, nu har faktiskt en kompis varit och tittat på stan åt mig. Hon får 

effektivisera mitt inköp genom att spana in lite vad som finns” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Alternativutvärdering 
Konsumenterna kan ha en relativt klar bild av varan som de försöker finna. I dessa fall sker en 

matchning, då en vara som uppfyller bilden återfinns på marknaden. I sådana fall går 

konsumenten ofta vidare till köp direkt.  

”Då har man en målbild, jag ville ha ett par bruna mockaskor med en speciell rundning på 

tån, inte spetsiga. (Man, 25 år, Eskilstuna.) 
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Det kan också handla om att individerna har mer diffusa bilder som kan innefatta en önskan om 

exempelvis ett visst snitt eller en speciell stil som eftersöks.  

”Det blir lite mera det här att man går runt lite och kollar vad som finns, då kommer 

behovet när man hittar något snyggt liksom.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

”Man bara, det där är schysst, det känns som min stil och man bara köper spontant så.” 

(Man, 26 år, Stockholm.) 

”Om den är skitsnygg brukar jag bara ta den direkt.” (Man, 19 år, Stockholm.) 

Flertalet utvärderar oftast alternativ genom att bedöma hur snygga varorna är samt hur väl dessa 

passar såväl individen samt dess stil. Priset anses i de flesta fall vara en sekundär faktor i valet och 

utvärderingen mellan olika alternativ.  

”Först hur jag tycker att jag ser ut i plagget men sen om det är två klänningar som känns 

lika bra då avgör nog priset skulle jag säga” (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

Inom Generation Y är varumärke en mycket viktigt aspekt i utvärdering mellan olika alternativ. 

Märken och produkter som anses ”hippa” och ”coola” i den sociala kontexten väger tungt. De 

allra flesta av respondenterna har en ganska klar uppfattning om vilka varumärken som är 

potentiella alternativ. Generationen i allmänhet tycks enligt intervjuerna vara emotionella och 

också ha en relativt hög betalningsvilja för produkter och märken som är ”inne”. 

”Loggan är viktig, märket är viktigt också. Det finns ju massa olika märken, men jag köper 

bara några som jag tycker om. (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

”Är beredd att betala det dubbla utan problem för ett par jeans med rätt varumärke.” (Man, 

26 år, Norrköping.) 

”Det är som jag sa med väskan, jag menar det finns ju många svarta väskor som är snygga 

liksom på H&M, jag är beredd att lägga 6000 mer bara för varumärket, för känslan 

liksom.[…]Jag har lätt för att argumentera att jag ska betala ett högre pris.” (Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 

Vidare ger många tydligt uttryck för att när väl valet av alternativ är utkristalliserat väljer man att 

köpa den attraktiva ”inne” varan till bästa möjliga pris.   

Basplagg ses av ofta som mindre viktiga och dessa kan köpas var som helst och behöver heller 

inte nödvändigtvis vara av speciella märken. Här är ofta priset av större betydelse.  

”Toppar känns mer som en vardagsvara det använder du i ditt vardagliga bruk så toppar är 

mer bas, det spelar ingen roll.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 
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”Det ligger bara omedvetet någonstans i bakhuvudet att man tänker H&M, ja det är inte 

snygga kläder. Jag har försökt komma förbi det genom att försöka handla mer men det jag 

handlar på H&M är oftast t-shirt, lite såna där enkla basplagg. När man ska köpa något 

alltså jeans och tröja och sånt som man, det som vet syns mest utåt så för min del har det 

nog blivit så att jag föredrar att inte köpa på H&M. (Man, 26 år, Stockholm.) 

Produkternas livslängd beaktas inte i någon större grad utan det viktiga är att produkterna anses 

”rätt” och ”inne”. Vid köp av dyrare produkter kan några personer fundera kring livslängden 

men i allmänhet ger generationen uttryck för en viss slit och slängmentalitet.  

”Jag tänker kort på plaggets livslängd. Liksom visst jag köper en grön klänning, hur länge 

är en grön klänning inne? Alltså jag kanske inte kommer att använda den så himla många 

gånger, men den är rolig för stunden. […]Även om jag kanske känner att den kommer räcka 

två, tre gånger och sen är det ´fine´ liksom.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Ett par personer framhåller att de vill agera miljömedvetet men ger dock uttryck för att kläderna 

dock måste vara lika snygga. Konsumenterna har även svårt att värdera olika alternativ ur 

miljöhänsyn. En bättre märkning önskas, för att enkelt kunna involvera och värdera 

miljöaspekten i utvärdering mellan olika alternativ: 

”Jag skulle kunna tänka mig att betala jäkligt mycket mer om jag visste att det var typ 

kravmärkta jeans […] Det schysstaste vore ju att säga så här, vad har den här produkten 

bidragit med för koldioxidutsläpp? Då hade man ju direkt kunna rangordnat, då skulle det 

bli en variabel att ta ställning till. Typ den här kostar 200 spänn mer fast det är 14 kg 

koldioxid mindre utsläpp på den, det kan den vara värd och den ser schysst ut.” (Man, 25 år, 

Eskilstuna.) 

Men flertalet är mer intresserade av att det handlar om det senaste modet, ser bra ut samt gärna 

är unikt samt exklusivt.   

”Skulle jag veta att någon har det här klädesplagget skulle jag aldrig köpa det.” (Man, 26 

år, Norrköping.) 

Generation Y tycks sammanfattningsvis i hög grad vara emotionella i sin alternativutvärdering. 

Köp 
Vad gäller köp av kläder är individerna tämligen självsäkra och självständiga. Flertalet tar inte 

någon direkt eller avgörande hjälp och råd av butikspersonal.  

”Alltså jag vet vad jag vill ha, då behöver dom bara ta betalt, dom behöver inte göra något 

mer.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 



 

 65

Vidare väljer i princip alla ett lägre pris på identiska produkter framför service och långsiktiga 

relationer. Generation Y vill ha ”rätt” inneprodukter av schysta varumärken till bästa möjliga pris. 

Butiken i sig spelar ytterst liten roll, det är främst produkterna som är i fokus. 

”Om jag köper den på Johnells eller i Vingåker, det har ju ingen betydelse. Jag är ju mer 

nöjd om jag kan få samma produkt billigare än om jag liksom får den dyrare.” (Man, 25 år, 

Eskilstuna.) 

”Jag skulle lika gärna kunna köpa tröjan i en annan butik, för det är ändå en ytlig relation 

som man har till butikerna.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Flera personer berör att de är beredda att acceptera såväl dålig service som tråkigt bemötande 

bara sortimentet av ”rätt” produkter finns.  

”Jag drar mig inte från att gå dit, ifall dom skulle vara otrevliga, ifall dom har någonting 

som jag vill ha.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Ett fåtal använder Internet för klädesköp. Dock tror generationen att denna kanal kommer 

expandera. Speciellt ser de som handlar på nätet fördelar i, lägre pris, större möjlighet att komma 

åt unika varor samt att det är praktiskt samt tidsbesparande. 

”Jag brukar beställa hem, på hemsida. Det är ganska lätt, då brukar jag bara gå ner typ fem 

minuter härifrån och hämtar kläderna istället, det är jävligt skönt. Och sen är det mycket 

billigare att beställa från Internet.” (Man, 19 år, Stockholm.) 

Köp av kläder är prioriterade inköp och anses ofta viktigare än köp av andra produktgrupper. 

Detta eftersom att produkterna syns utåt och förknippas med individens person och image. 

Intervjuerna tyder på att Generation Y styr sina ekonomiska resurser dit de anses göra mest nytta 

vad gäller att profilera sig, synas samt kunna skapa bekräftelse samt välbefinnande.  

Generation Y försöker ibland framställa sig som mer rationella än de egentligen är. 

Konsumenterna konstruerar också själva logiska och rationella samband för att motivera sina mer 

emotionella inköp.  

”Jag överväger nog om det är något som jag kommer att använda och om jag verkligen har 

råd att köpa just den här varan, men oftast så överväger jag detta väldigt kort och 

bestämmer mig för att köpa den.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

”Jag tror att jag på något sätt med rationella begrepp försöker försvara mina inköp, jag vet 

inte ifall dom är så rationella, det är dom egentligen inte.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Flertalet ger vidare uttryck för att man aldrig skulle låna pengar för att finansiera sina inköp och 

utger sig också för att vara restriktiva till att nyttja sparade medel för att konsumera kläder. Flera 
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personer medger dock vid närmare eftertanke att de dock kan tänka sig och faktiskt också ofta 

använt sitt sparkapital för att kunnat köpa det individen önskat sig.  

”Jag ska erkänna att om man inte har dom pengarna man behöver så finns det ett litet 

sparkonto att gå till, det är jäkligt lätt att ta pengar från sparkontot. […] Jag skulle aldrig 

använda mig av bank eller finansbolag, där går min gräns.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Generation Y ger även uttryck för att de gärna skulle konsumera mera och även köpa dyrare 

märkesvaror om de hade ett ökat ekonomiskt utrymme. 

”Tusen kronor är nog min gräns men sedan är det väldigt lätt att överskrida den. Hade jag 

obegränsat med pengar skulle jag ’Shop til I drop’.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Utvärdering efter köp 
Flertalet berör att köpet av nya produkter i sig medför en känsla av glädje och välbefinnande.  

”Jag känner mig nöjd och glad för det känns fräscht med nya saker, det förbättrar ju mitt 

humör, det gör det ju”. (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

Samtliga personer känner även en positiv känsla av glädje och bekräftelse när de får beröm och 

uppskattning för sina produkter. Konsumenten uppfattar då att rätt val gjorts och att de har koll 

och känsla för mode samt förmågan att finna coola varor. Detta erkännande får också personerna 

att använda produkten mer, i hopp om att få mer bekräftelse och med strävan att få känna dessa 

positiva känslor igen. 

”Det är klart att man blir glad om man får uppskattning eller någon komplimang. Då känner 

man sig lite gladare och har den gärna på sig mer.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Yes! Då hittade jag rätt och det kan man ju känna sig osäker på, om jag träffar någon och 

har på mig den här nya tröjan och inte hon säger någonting, då blir jag lite så här, varför 

säger hon ingenting? Tycker hon inte att den är snygg? (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

”Jag kan känna att ’shit’ den här klänningen ska jag ha på mig en annan gång också, för 

den gjorde verkligen att jag kände mig på topp. Ett plagg som har fått mig att må bra en 

kväll, kan få mig att må bra en kväll till. Å andra sidan kan ett plagg som man känner sig ful 

i, det blir att man aldrig mer tar på sig det, den hänger där i garderoben.” (Kvinna, 24 år, 

Norrköping.) 

”Visst tänkte jag hoppas någon ser att det här verkligen är ett par D&G för fyra tusen, men 

faktiskt så har folk sagt ’shit’ vilka snygga glasögon, så då känner jag ändå att det var värt 

det.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 
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Några intervjuade berör att den positiva känslan av komplimanger blir extra stark om det 

kommer från personer utanför den bekanta sfären. Vidare kan även identifikation med kändisar 

medföra positiva efterköpskänslor hos konsumenterna. 

”Någon kommer fram och säger gud vilken fin klänning, var har du köpt den? Folk man 

aldrig träffat och det gör ju att man verkligen blir glad.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

”Det känns mer som att ´skit´ kolla den där kändisen har toppen på sig, hon måste vara med 

i svängen.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Flera individer känner även en positiv känsla då de funnit produkter som uppfyller konsumentens 

målbilder före köpet. Detta medför att personen känner sig nöjd över köpet: 

”Det är ju en sån bra känsla, ett riktigt kap, alltså den uppfyllde ju alla mål och den var ju 

´tokbillig´, så det kan ju inte bli bättre.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

När det gäller så kallade spontana köp kan dessa medföra både positiva och negativa 

efterköpskänslor enligt de intervjuade. Få personer talar om att köp som är mindre genomtänkta 

ibland kan bli fel, medan flera andra menar att de oftast blir nöjda när de följer sin känsla vid 

köptillfället. 

”Jag blir sällan missnöjd med ett spontanköp, jag tycker dom gånger man köper något 

spontant då är det någonting man hittat som man verkligen tycker om annars skulle man inte 

ha lagt märke till det överhuvudtaget. ” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Samtliga upplever det som negativt om andra runt personen har exakt samma produkt. Inom 

Generation Y finns allmänt en rädsla för att andra, speciellt inom den sociala sfären skall ha 

samma produkt som individen köpt. När någon annan har samma vara, känner individen 

missnöje, trots att denne egentligen är nöjd med varan. Individerna använder oftast inte 

produkten igen. I den direkta situationen är personen beredd att göra mycket för att inte 

uppfattas som ”töntig” och ”fel”. 

”Skulle kännas lite dumt, speciellt om man hade på sig det samtidigt. Det är mer känslan av 

vad andra ska tycka. ” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Det förstör nog väldigt mycket av kvällen, om det fanns möjlighet skulle jag lätt gå hem och 

byta. För mig så känns det jättetöntigt. Jag tror inte att andra bryr sig så mycket egentligen 

men det känns som att dom gör det, och att folk tittar och typ herregud vad håller dom på 

med som har samma tröja! Det är ju inte så att man vill hamna bredvid den personen på 

dansgolvet, för då känns det mer som att folk kan titta så här, att skit den där tröjan satt ju 

mycket bättre på den andra tjejen.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 
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Flertalet intervjuade kan känna viss ångest över produkter de köpt, speciellt dyra varor. De flesta 

har dock lätt att förtränga dessa känslor. Individerna argumenterar i efterhand med sig själva, att 

de gjort bra och rätt köp. 

”Handlar man massor och egentligen mer än vad man har råd med men bara för att det är 

så himla roligt men dagen efter får man ångest men då har man ju sina nya kläder att glädja 

sig åt.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

”Då har jag ångest för att jag gjort av med så mycket pengar och jag är ju egentligen inte 

lyckligare med dom här solglasögonen. Men jag känner mig, finare. Att dom här använder 

jag väldigt mycket. På något sätt är det ju också en investering. Men efter ett sånt köp har 

man ju lite ångest. ”Shit” jag hade kunnat göra det för pengarna istället, och jag kanske 

skulle haft mer pengar till mat den här månaden och då måste jag snåla lite på maten. […] 

Jag uppskattar det en, två tre veckor efter, ”shit” vad bra att jag köpte dom här, den här 

varan, produkten.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

”Jag kände mig nöjd, jag kände mig liksom snygg. Jag har fått komplimanger för väskan 

vilket gör att man är ännu mer nöjd över köpet. Det är klart att man tänker ibland, fan den 

kostade mycket, fast det värsta är att jag gör typ inte gör det, jag tänker inte så mycket, 

pengarna är ju försvunna. […] Jag vill nog inte tänka på det, jag vill nog inte sitta och bara 

räkna pengarna. Jag vill helst inte räkna efter liksom, det känns lättare så. […]Jag har 

ganska lätt för att förtränga saker som jag inte vill tänka på.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Ett fåtal individerna söker även vidare för att bekräfta för sig själva att köpet de gjort är bra.  

”Man vill för sin egen del scanna av lite, så att man inte tycker att man har gjort ett dåligt 

köp. (Man, 26 år, Stockholm.) 

Några berör också att en negativ känsla i efterhand kan uppkomma beroende på hur inköpet 

finansierats.  

”Det har ju hänt att man har köpt ett klädesplagg med sparade medel, men det känns aldrig 

bra i efterhand.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Även tidsfaktorns inverkan berörs under intervjuerna. Några kopplar samman hur frekvent de 

använt produkten med hur nöjd individen känner sig. 

”Det vet man nog inte förrän efter ett bra tag, om man ser att man använt det mycket eller 

inte. Köper ett plagg och använder det jättemycket, då är man nöjd.” (Man, 26 år, 

Stockholm.) 
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Några respondenter berör också att de vidarebefordrar sina upplevelser, speciellt de positiva. 

Feedbacken avser oftast produkt eller varumärke och butiken får ytterst litet fokus.  

”Känner jag mig nöjd med en väska så berättar jag ju det liksom, ’Fan jag köpte en 

skitsnygg väska’ där och där, fast det är mer produkten i sig. Det är kanske inte själva 

butiken utan mer att jag är nöjd över den här produkten och då berättar jag ju det. (Kvinna, 

26 år, Stockholm.)  

Påverkan 
Generation Y påverkas mycket av vad som anses ”rätt” och ”inne” . Att vara modemedveten är 

något som alla respondenter berört och strävar efter. En kvinna berättar om vikten av olika 

magasin samt kopplingen till mode och påverkan: 

”Oj, ja jag är en ’tidningsjunkie’, jag köper ganska mycket tidningar typ Elle och Damernas 

Värld, sedan så brukar jag köpa dom där fredagsbilagorna, det är också lite skvaller och 

sånt men det är också mode. Det finns en som heter InStyle, där är det lite så här från röda 

mattan, vad kändisar har på sig vad gäller klänningar och lite sådant och där brukar jag 

också titta lite.  […] Självklart så påverkar det, jag är ju intresserad av vad som är på 

modet, vad det är för någonting som finns i tidningarna. […] Jag tror att jag påverkas 

jäkligt mycket av vad som är på modet, jag vill ändå inte vara ute.” (Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 

För att få grepp om vad som anses vara mode följer generationen ett flertal kanaler aktivt. De 

flesta intervjuade såväl kvinnor som män läser regelbundet just mode- och klädesmagasin, typ 

Elle och Vogue. Men också mer allmänna modeinslag samt influenser i exempelvis 

kvällstidningarnas helgbilagor samt skvallertidningar nämns.  

”Det är Veckorevyn, Elle, Solo. […]Där står ju vad som är inne, där hittar jag exempel i 

deras reklam och reportage, där får man en bild av vad som är snyggt och vad man ska ha. 

Det blir snyggt för att det är med i dom tidningarna.” (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

”Genom media, genom tv, kanske inte lika mycket genom tv men framför allt modemagasin, 

alltså tidningar. Det är ju en del av min värld. Köpa tidningar, jag är ju tidningsnarkoman. 

ELLE, Stureplan, Paus, Solo ja det finns jättemånga.  Den nya tidningen Modette. Sedan 

snappar man även ju upp saker som i SE och HÖR och såna skvallertidningar, för även om 

vi bor i Sverige så kanske dom som är kända, kanske är lite mera inne än va vi lite mera 

vanliga är.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Flera respondenter talar vidare om att de präglats under sin uppväxt, vad gäller sin syn på samt 

intresse för kläder och mode. Som influerare nämns här såväl föräldrar som de sociala grupper 
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som individen rört sig i under uppväxten. De normer, värderingar och vanor som gällt i dessa 

sfärer påverkar enligt flera personer också dagens köpbeteende.  

”Min mamma har alltid köpt Vogue och Elle när jag var liten, jag är uppfödd på dom. Jag 

har blivit matad med dom här Elle-tidningarna och därför köper jag nog dom fortfarande. 

Det har också påverkat att jag gillar märke, gillar exklusivitet och återigen att man kanske 

har växt upp där folk har haft råd med att köpa lite dyrare saker och det känner jag också är 

lite hemskt, men på något sätt blir det en förutsättning att man ska ha sådana kläder.” 
(Kvinna, 26 år Stockholm.) 

”Det handlar nog mer om undermedvetenhet liksom. Det har mycket vad man har växt upp 

med, alltså i vilken omgivning man har växt upp, i vilket gäng man hamnade när man var 

mindre, vad som var intressena i det gänget, alltså det har nog påverkat mycket vad jag har 

för stil eller vad jag köper för kläder idag. Självklart så påverkar också att jag är intresserad 

av vad som är på modet, vad är det för någonting som finns i tidningarna, vad är det som 

folk har på sig på TV.” (Kvinna, 25 år Stockholm.) 

Flertalet ger uttryck för att de påverkas av en mängd olika faktorer, som ger upphov till de behov 

och bilder av vad personen vill ha. En del är inne på att influenser även påverkar individens 

undermedvetna. Vidare framhåller flera personer att de tror sig påverkas mer i ett tidigt skede av 

köpprocessen än vid själva köptillfället, där man ofta är mer bestämd och fattar sitt eget beslut. 

”Det är en massa saker som inspirerar mig. Så har du det i ditt huvud, att det är en grej som 

du vill ha.” (Kvinna, 25 år Stockholm.) 

”Jag influeras av ganska mycket film och till viss del tidskrifter, alltså modemagasin. Jag 

uppmärksammar ju också väldigt mycket vad andra har på sig, hur dom är klädda.” (Man, 

25 år, Eskilstuna.) 

”Det är ändå mycket innan jag väljer köpet liksom, den här informations- och 

inspirationsbiten, vad som inspirerar mig liksom att göra köp. Det är inte så mycket i själva 

köpögonblicket utan det är just det här innan man går ut och handlar liksom, den här 

informationen liksom som man får, som gör att man väljer ett plagg eller en viss produkt.” 

(Kvinna, 26 år Stockholm.) 

Flera personer tror sig påverkas i mindre utsträckning av tv-reklam. Dock menar de intervjuade 

att de influeras av vad personer i rutan har på sig. Har någon något som upplevs schysst och 

snyggt så inspirerar detta konsumenten. Flera framhåller även att dom påverkas mer av film och 

utländska filmer anses ligga före det svenska modet och ge värdefull information om vad som är 

”rätt” kläder. Produktplacering i film och tv tror sig konsumenterna också påverkas av.  
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”Ytterst lite influerad av tv.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Filmer tror jag, när man kollar på filmer och en Hollywood skådespelare har ett 

klädesplagg då, - ´något sånt där skulle man kunna ha´. […] Från media blir det ju också, 

media når ju ut till så många, och många får ju säkert sina ideer därifrån också när dom ser 

på tv – å den där kändisen har ju det, det var ju rätt snyggt.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

I dom flesta fallen är påverkan från butikspersonal begränsad. Generationen uttrycker att man vet 

bäst själv samt att personalens uppgift är att sälja, därför tvekar individerna också på deras 

tillförlitlighet: 

”Åhléns i Stockholm går jag gärna till för att där kan man gå helt fritt utan att det är någon 

som kommer direkt och ´Hej, vill du ha hjälp?´ eller något liknande, det tycker jag är rätt 

skönt faktiskt så över lag så tar jag nog ganska lite hjälp av personalen. […] Jag tar sällan 

hjälp av någon för att hitta någonting som är snyggt.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

”Jag kan påverkas av är vad försäljaren har på sig ifall dom har snygga kläder, ´shit vad 

snygg skjorta, var har du fått den här ifrån?´ Det är inte så mycket att jag tar råd.” (Kvinna, 

26 år, Stockholm.) 

”Över lag tror jag att folk säger: Gud du ser jättefin ut i den där! Bara för att dom jobbar 

där.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Några av de intervjuade berör vad som gör personal i en butik bra. Att personalen är och upplevs 

som kunnig, uppdaterad och också känner sin kund samt agerar ärligt, saknas enligt några 

respondenter. Nedanstående citat säger något om hur generationen tänker: 

”När jag jobbade på ´Versace´ så handlade det väldigt mycket om att läsa av kunden när 

den kom in, för att där kunde man ju bli helt ´dissad´ om jag plockade fram fel produkter åt 

vissa personer, det är ju som ett påhopp liksom typ – men hallå vad tror du jag är för 

någonting, skulle jag sätta på mig den här? Snabb på att läsa av och sen så ha koll på 

sortimentet. (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Samma man talar vidare om den bästa säljare han träffat på: 

”Den bästa säljaren som jag har träffat hon jobbar på Gul & Blå i Stockholm, hon är en så 

jäkla cool tjej, jättesnygg, hur charmig som helst, världens utstrålning och sen så när hon 

kommer in så bara blir hon glad av att se en, – men du jag har ett par jeans till dig, du måste 

prova dom här!, alltså när jag såg dig, när du kom in så tänkte jag bara direkt, han måste ha 

dom här! Så tar hon fram ett par brallor som är ´asschyssta´, hon bara: – du kommer att 

vara först med dom här, jag vet att det här kommer liksom! Och man bara står och nickar. 
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Ja, hon är livsfarlig faktiskt och hon funkar lika bra med tjejer och killar liksom.” (Man, 25 

år, Eskilstuna.) 

Generation Y influeras även av kändisar och påverkan består i att individerna får inspiration och 

tips på vad som uppfattas som ”inne”. Flera berör att kända människor har resurser att hålla sig 

uppdaterade och också endast ha det senaste, detta skapar viss tillförlitlighet som 

informationskälla. Kändisars uppgift tolkas av flera intervjuade som att vara snygga och ”rätt”. 

Vidare tycks individer också vilja identifiera sig med en del kända personer.  

”Den där kändisen har ju det, det var ju rätt snyggt.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

”Man blir påverkad av tidningar och Internet, man ser vad kändisar har på sig och det här 

vill jag ha.” ( Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

Några berör vidare att olika kändisar kan upplevas olika attraktiva och påverkansfaktorn tycks 

variera med attraktionsnivån. Dock ger respondenterna även uttryck för att en kändis är en 

kändis och att de troligen influeras av dessa, dock kan styrkan och tillförlitligheten vara olika.  

”Skulle det hamna på en C-kändis nä men, men jag tror ändå att för mig är det nog så att 

skit det har varit på en kändis, det är ju lite hippt men sen kanske som Linda Rosing det är ju 

inte lika coolt som att det skulle vara någon som Paris Hilton eller Gwen Steffani så 

självklart spelar det roll vad det är för sorts kändis.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

”Mycket påverkar vad som är mode, folk säger i tidningar, vad är trendigt just nu, jag tror 

att alla intryck som jag får från olika håll undermedvetet influerar mig när jag gör mina 

inköp sedan.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Generation Y påverkas mycket av verbal och ickeverbal kommunikation mellan individer, kända 

som okända, bekanta som främlingar. Ryktesspridning, rekommendationer och avrådan har stor 

inverkan på konsumentens köpbeteende vad gäller kläder. Flera berör under intervjuerna också 

att de misstror och är skeptiska till reklam.  

”Det som man blir mest påverkad av idag, det är nog mun mot munmetoden, att folk liksom 

bara ´shit det här är så coolt´, det här snacket, ryktet går. Det tror jag att jag blir mest 

påverkad av, det känns äkta, reklam känns inte äkta, det kan man köpa sig till, men just folks 

uppfattningar om saker och ting det tror jag påverkar jättemycket.” (Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 

Vidare diskuterar och nätverkar flertalet kring sitt intresse kläder. I och med detta influerar man 

varandra och stämmer även av vad som anses ”inne” och socialt acceptabelt. Individer som 

bloggar och läser på Internet överför vid diskussioner information till andra och påverkar på så 
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sätt också bekantskapskretsen. Vidare berör flera att de umgås med människor som har samma 

eller liknande stil och således också influeras av dessa, speciellt om personen anses mer 

modemedveten, trendriktig och ”rätt”.  

”Jag diskuterar mode med en del kompisar absolut. Det kanske inte är det största 

samtalsämnet men vi pratar ju alltid kläder och är vi och shoppar tillsammans så pratar vi 

definitivt kläder även om shoppingen mer är en umgängesform för oss.” (Kvinna, 24 år, 

Norrköping.) 

”Jag har ju en kompis som är väldigt intresserad av mode och vi pratar nog om inköp och 

vad man har köpt nu och jag influeras av vad hon säger. Jag brukar bolla lite idéer, eller att 

hon har sett nåt på stan, det här skulle passa dig.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Generation Y påverkas i hög utsträckning genom sin sociala interaktion med andra samt genom 

att också beakta vad dessa har på sig.  

”Jag kan inte säga att jag direkt träffas av så mycket reklam av just kläder utan det är mer 

vad man ser att andra har, liksom det är det som är reklamen.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Bilden har jag inte från någon skyltdocka, bilden har jag från att jag sett någon som har 

något snyggt på sig, så kanske man hittar något liknande.”(Man, 26 år, Norrköping.) 

Enligt flertalet har vissa individer speciellt stor påverkan. Det kan handla om människor som 

anses modemedvetna med god insikt och känsla för kläder. Vidare är dessa påverkare 

inflytelserika och har positiv utstrålning i den eller de sociala kontexter där de interagerar med 

andra människor. Dessa människor ses ofta som populära och sociala och personerna är också 

relativt tidigt ut med nya produkter och varumärken. De kan även ses som lite banbrytande vad 

gäller mode. Konsumenterna känner ofta en drivkraft att följa dessa insatta och ofta i andras 

ögon framgångsrika individer. Några respondenter hjälper oss att måla en bild av dessa påverkare 

och hur konsumenten influeras: 

”Man ser andra som man tycker är schyssta liksom, jag vill se ut lite som han, den 

klädstilen.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Det mesta kommer ju med utstrålning tror jag. Jag kan ju se någon som är schysst klädd 

och då lägger jag märke till den personen och sen så ser jag den igen och då tänker jag mer 

på vad den har på sig. […] Trender, vad som är trend, vad som vissa människor bär, 

framgångsrika människor som har en viss stil som man apar efter. […] Det finns några som 

jag tycker har jäkligt schysst klädstil och det är lättare om vi skulle gå upp på universitetet, 

så skulle jag kunna peka ut, ja det här ser bra ut, framgångsrik. Det är lättare att 

personifiera påverkare just då när man ser.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 
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Flera av de intervjuade upplever också att de själva påverkar andra personer. Dessa individer ger 

intryck av att de också strävar efter att påverka andra och också vara lite unika och synliga i det 

sammanhang som de verkar i. 

”På gymnasiet var jag typ lite av ´personal shopper´ på deltid i min skola. Du är så bra, kan 

inte vi gå på stan? Så jag plockade ut kläder åt dom.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

På vår fråga om företag skulle kunna dra nytta av dessa influerare genom att använda dessa 

påverkare mera aktivt i företags marknadsaktiviteter tänker en kvinna följande: 

”Jag tror säkert att det går men det gäller att hitta folk som verkligen påverkar andra och 

det är inte jäkla lätt för företag att göra. Det är en trendsättare, alltså det finns vissa som 

har en förmåga att sätta trender och det tror jag kan finnas på fler plan, jag tror inte att det 

bara handlar om trender i den bemärkelsen med kläder utan även att det finns vissa som har 

koll vad gäller teknik och kanske har den nya teknikprylen som kan influera andra att den 

här är cool. (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Trots att respondenterna framställer sig som relativt självständiga i sina köpbeslut, så berör ett 

fåtal individer att de vid dyrare inköp också tar visst socialt stöd i sina köpbeslut.  Speciellt 

handlar det här om att söka kompisstöd för att reducera eventuell oro och risk. 

Avslutningsvis berör några respondenter att de via influenser och påverkan får en önskan om 

vissa varumärken och produkter som de för tillfället ej har ekonomiska resurser, men hoppet 

finns i framtiden. 

”Känner till dessa genom tidningar, så som GUCCI och PRADA och såna, men det är ju 

inte riktigt min prisklass, men visst i drömmen handlar jag ju också där.” (Kvinna, 24 år, 

Norrköping.) 

3.4 Kapitalvaror – idag rationella imorgon mer emotionella 
Inom gruppen kapitalvaror innefattas i allmänhet främst fordon som bil och motorcykel samt 

mycket kapitalintensiva produkter. Varor som typ hemelektronik, exempelvis teveapparater, 

datorer, etcetra, omfattas i normal fallet istället av de intervjuade som sällanköpsvaror. 

Generation Y ser i dagsläget fordon mer som en nödvändig investering. I allmänhet kan vi se att 

respondenternas ekonomiska situation begränsar individernas inköp av kapitalvaror. De 

intervjuade väljer ofta en annan lösning än de faktiskt skulle ha gjort om de haft ett större 

konsumtionsutrymme. Detta innebär att de ibland helt avstår från inköp eller väljer en begagnad 

eller en för individen mindre attraktiv lösning.  
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”Bil är ett nödvändigt ont i mitt liv, alltså jag har inte råd och jag har inga resurser för en 

dyr bil. Så en bil som fungerar och inte drar så mycket bensin och inte har så stora 

kostnader. Hade jag mer pengar skulle jag nog köpt en finare bil.” (Kvinna, 24 år, 

Norrköping.) 

Allmänt kan vi idag, vad gäller Generation Y:s köpbeteende kring kapitalvaror, se många 

rationella inslag trots att respondenterna under våra intervjuer även uppvisar en hel del 

emotionella aspekter, vilka med hög sannolikhet skulle få ett ökat genomslag vid ett framtida 

tilltagande ekonomiskt utrymme. I kampen om respondenternas köpkraft får inköp av 

kapitalvaror ofta stå tillbaka för prioriterade köp av andra varugruppers produkter, så som 

exempelvis kläder. 

”Det är roligare med inredning än med bilar. Det är inget som intresserar mig, en bil för 

mig är väl ingen livsstil utan det är mera ett sätt att ta mig från a till b. I min umgängeskrets 

är det inte så viktigt att ha en fräsch bil.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Det är endast i ett fall som personen i dagsläget valt en bil som ungefär ligger i linje med 

respondentens önskningar: 

”Jag har själv en Audi A3 Sportsback och det tycker jag är en bra bil för att den liksom 

sticker inte ut för mycket, men det är ändå en schysst bil.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Vad gäller köp av kapitalvaror tydliggörs att köpprocessen i allmänhet blir något mer omfattande 

på grund av att inköpet tar stora ekonomiska resurser i anspråk.  

”Jag skulle nog be om tips och råd först, från någon som jag vet kan lite mer om bilar. 

Sedan så skulle jag nog precis som jag brukar göra när jag ska köpa någonting som är av 

större värde, jag är riktigt noga med att söka igenom allt som finns, försöker sätta mig in i 

marknaden först, utbudet och söker information om vad som anses va bra kvalité och så 

där.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Några personer har även ett visst intresse för bilar vilket gör att de i en större utsträckning hänger 

med i vad som sker på bilmarknaden och därmed också är mer kontinuerlig uppdaterade. 

”Jag är ju ganska intresserad av bilar och jag diskuterar både med min pojkvän och pappa, 

alla möjliga. Jag försöker hålla mig lite uppdaterad på den fronten.”(Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 
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Behov 
Ett flertal ser bilen som en nödvändighet, för att transportera sig från a till b, exempelvis till och 

från arbetet. På grund av att många av de intervjuade uppfattar bilen som något nödvändigt, 

pratar de i flera fall om och motiverar bilen som en investering. 

”En bil är som en investering, bil måste man ju ha.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Behoven på en bil får styra köpet. Dessa behov och önskningar utgör också senare i 

köpprocessen kriterier för sökning och till viss del också urval. Flertalet framhåller att de önskar 

små bilar med låg bränsleförbrukning samt låga driftkostnader samtidigt som bilen skall vara 

driftsäker och ha en god säkerhet.  

”Man kollar lite på behovet, jag skulle aldrig köpa en SAAB 9000 som är på tok för stor för 

våra behov. Det ska vara driftsäkerhet, ska hålla länge, besiktning och bränsleförbrukning.” 

(Man, 26 år, Stockholm.) 

Det finns hos också ett behov av bilmärken som är socialt accepterade i individernas sociala 

sammanhang. I likhet med klädköp talar några av de intervjuade om att det finns en etablerad 

ram inom vilken de vill hålla sig. Några personer förknippar även image med vilken bil och 

bilmärke de har. 

”Man hör sig för med folk som man vet har koll på bil och då får man också en känsla för 

vad bilen har för acceptans hos andra, vad den ger för känslor hos andra. Man hör sig för 

med dom runt omkring en som är lite likasinnade, för då vet man att man håller sig inom 

ramen på något sätt, förstår du? ”(Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Några personer berör vikten av att genom valet av bil signalera medvetenhet och status. Vissa 

märken på bilmarknaden innebär generellt mer status och påvisar för andra att personen har koll 

samt förmåga och ekonomiska resurser att äga dessa bilar. Några av de intervjuade talar också om 

ett behov av att ”rätt” personer skall köra märket eller modellen.   

”Jag tror inte att Opel är accepterad som liksom en cool bil i mina kretsar, det är så här: 

’Hej jag köper en bil men har ingen koll liksom’, det är för alldagligt.” (Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 

Det är således intressant för personerna att ha en bil som speglar den personlighet individen vill 

signalera till omgivningen. Några av de intervjuade önskar sig även en bil som sticker ut och till 

viss del är unik. Detta för att de vill synas, få uppmärksamhet och därmed också bekräftelse i den 

stora massan av människor.  
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”Det är kul, folk tittar och så, frågar grejer liksom. Det kommer alltid fram folk: - ’oh, vilken 

snygg gammal hundkoja du har’, ger beröm. Jag blir liksom, blir på gott humör liksom. […] 

Folk liksom tittar ju på en och så där liksom, ’Fan det där ser ut som en skön kille liksom, så 

där schysst, så där trevlig liksom.’ Och då blir alla lite trevligare och hälsar och sådär.” 

(Man, 19 år, Stockholm.) 

Flertalet av de intervjuade har i dagsläget ett antal bilmärken som de på förhand kan tänka sig vid 

ett bilköp. De har de också ett antal bilmärken som diskvalificerat sig som tänkbara alternativ och 

köp.  

”Jag kan räkna upp märken som jag kan tänka mig men också märken som jag absolut inte 

kan tänka mig, märken jag egentligen aldrig tyckt om.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Informationssökning 
Vid intervjuerna ses tydligt att personerna identifierat och identifierar kriterier som hänger 

samman med behoven samt respondenternas i många fall begränsade ekonomiska resurser. Dessa 

prioriterade egenskaper och kriterier utgör ett visst grundurval samt en riktning för 

konsumenternas informationssökning.  

”Jag skulle nog bestämma mig inom en viss ram, jag vill inte ha en stor bil, i den situation 

man är i nu så känns det bara onödigt. Alltså om man är ensam eller två stycken, då behöver 

man ingen stor bil.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Generellt vill de intervjuade ha; små, bränslesnåla, driftsäkra bilar med hög säkerhet och låg 

totalekonomi. Men de responderande i Generation Y söker tydligt också bilar av vissa 

varumärken, en snygg och ungdomlig design, körglädje samt kvalitetskänsla. Alltså även mer 

emotionella aspekter är betydelsefulla. 

”Den ska se snygg ut, skön att köra, den ska va rolig att köra” (Man, 19 år, Stockholm.) 

En intervjuad med god ekonomi talar också mycket om vikten av det emotionella: 

”Det är viktigt att det är en bil av bra kvalité, det ska kännas bra kvalité. Liksom det får inte 

kännas skrangligt, eller du vet plastigt, det måste kännas gediget. Återigen, varumärket 

spelar en jätteviktig roll, det låter löjligt men det gör det!” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

De flesta av våra respondenter inleder informationssteget med att rådfråga och inhämta andra 

människors åsikter samt erfarenheter. Det handlar främst om människor som anses ha ett högre 

kunnande om produkten eller inköpet än konsumenten själv. Information söks från nära och 

kära, vänner och bekanta men också från mer avlägsna individer med ett allmänt erkänt intresse 

och kunnande. Generation Y nyttjar sina kontakter och agerar nätverkande under sin köpprocess. 
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”Första källan jag skulle gå till skulle vara pappa. Kollar alltid först bara hans allmänna 

uppfattning och sen så är det alltid bra och kolla vad han kanske har koll på, vad hans 

kompisar ska sälja eller något sånt där. Det skulle jag börja med, sen kör jag bara, söka på 

nätet så jag får en allmän uppfattning. (Man, 26 år, Stockholm.) 

Personerna har i de flesta fall en uppfattning om vilka varumärken som de finner intressanta samt 

attraktiva och således inriktas informationssökningen mot dessa.  

”Volvo, BMW, Mercedes, Audi, det är dom varumärken som jag skulle börja att titta efter.” 

(Man, 26 år, Norrköping.) 

Och en kvinnlig respondent har också klart för sig vilken bil som ligger överst i hennes 

medvetande: 

”Om jag tänker mig en bil som är bra men ändå relativt billig, då tänker jag på Volkswagen 

Golf. Det är en bil som håller sig i standard och är säker och med ett väldigt bra pris.” 

(Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Här beskriver Generation Y att de i sina huvuden har klart för sig vilka märken som upplevs 

intressanta men också vilka varumärken som på förhand mer eller mindre direkt förkastas och 

därmed inte alls får vara med i konsumentens köpprocess. Detta innebär sammantaget ett urval 

och att informationssökningen därmed begränsas och inriktas mot de för individen potentiella 

produkt- och varumärkeskandidaterna. Ett varumärkes långsiktiga rykte och image ses som 

centralt för att det skall hamna i individernas medvetande som en potentiell inköpskandidat.  

”Jag har på förhand valt några bilar som jag skulle kunna tänka mig, eller några bilmärken 

som jag tycker är acceptabla. […] Det handlar om varumärket, vad jag tror att varumärket 

står för och hur dom har byggt upp varumärket, alltså hur har dom profilerat sig, alltså även 

fast Mazda kommer med en skitsnygg bil skulle jag inte köpa en.”  (Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 

Oftast tas i ett tidigt skede beslut om begagnat eller nytt skall köpas. Detta beslut påverkar i sig 

informationssökning samt köpprocessen genom att olika kanaler utnyttjas för sökning och köp. I 

samband med begagnade inköp nämner i princip samtliga att de söker information och 

potentiella inköpskandidater via Internet, ofta används blocket.se som informationskanal och 

sökmotor. Således begränsas informationssökningen vid denna typ av inköp genom att 

konsumenten avgränsar sin sökning till en informationskanal. Blocket upplevs av våra intervjuade 

som tillräckligt stor och omfattande för att möjliggöra ett enligt respondenterna tillfredsställande 

inköp, samtidigt som sökaktiviteterna kan begränsas och individens tid samt kostnad för 

informationssökning minimeras. Vid informationssökning på nätet av begagnade produkter, 
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fångar utförliga beskrivningar och bra bilder konsumenternas intresse och det är ofta dessa 

alternativ som individerna går vidare med.  

”Jag skulle gå på två modeller rakt av, det skulle va Volkswagen Golf eller Toyota Corolla, 

någon av dom två. Skulle jag bara gå in och söka på någon av dom två modellerna.” (Man, 

26 år, Stockholm.) 

Vid nybilsköp utgår Generation Y från sina favoritbilmärken och besöker sedan bilhandlare som 

saluför dessa märken, således väljs först bilmärke och därefter handlare.  

Flera personer talar om att de vidtar en mer intensiv informationssökning när de beslutat sig för 

att de är intresserade av att genomföra ett kapitalvaruköp. Individer använder ofta Internet som 

kanal för sin sökning. Varumärkenas hemsidor samt olika forum används för att skaffa 

information samt läsa på om produkterna och marknaden samt få en uppfattning om vad som 

rekommenderas av andra användare.  

”Jag skulle göra lite mera research, skulle kolla på Internet och läsa om olika modeller och 

så där. Då skulle jag också ta hjälp av försäljaren till skillnad mot vad jag skulle göra i en 

klädbutik.” (Kvinna, 23 år, Norrköping.) 

Våra intervjuer indikerar ett mindre fokus i informationssökningen kring tidningar, direkt reklam 

och andra slags trycktinformation. I stället söker och influeras generationen delvis genom media 

och exempelvis ansedda lite coolare motorprogram på tv. När personerna har klart för sig vilka 

märken de är intresserade av besöker de handlare och beskådar, inspekterar samt provkör bilar. 

Några av de intervjuade talar också om att de influeras och mer omedvetet söker information när 

de lånar eller provkör vänners fordon. Om personen då gillar och finner bilen schysst samt 

känner att fordonet passar personen kan detta innebära att bilmärket och modellen blir till en 

potentiell inköpskandidat hos personen.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att respondenternas åsikter om varumärken ligger djupt rotade 

och troligen är relativt svåra att på kort tid ändra. Flera av de intervjuade framhåller att de haft en 

liknande syn på bilmärken under stora delar av sin uppväxt. Det finns också bland ett fåtal 

respondenter ett uttryckt motstånd mot att ompröva sina inlärda övertygelser.  

”Det här är någonting som ligger så djupt, det har etsat sig fast hårt liksom. Jag vet att jag 

gillar premiumprodukter, det är kanske ifall dom skulle göra en mer premiumbil som blev 

socialt accepterad som premiumbil. Det skulle ta lång tid, men det är ändå hur dom 

profilerar sitt varumärke, det räcker inte att göra några bra bilmodeller. (Kvinna, 26 år, 

Stockholm.) 

En person med visst intresse för bilar sedan barnsben, menar att vissa märken är ointressanta: 
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”Jag var väldigt bilintresserad när jag var yngre, och då har man skaffat sig en uppfattning 

om märken som man inte tycker om och dom skulle jag inte välja nu heller faktiskt. Typ jag 

skulle inte köpa Opel, skulle inte köpa Citroën. […] Jag alltid tyckt att det varit fula bilar, 

jag har aldrig associerat dom till något positivt. Det är lättare att säga sådana som jag 

hellre skulle köpa.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Samtidigt kan respondenten börja ana en förändring i sin inställning till Opel: 

”…däremot börjar just Opel lossna lite, för de tycker jag har blivit mycket mer ungdomliga i 

sin design och dom har hunnit i kapp tiden lite, det känns så. Så dom tycker jag är ganska 

schyssta bilar nu, fast jag är dåligt insatt i just kvalitén på dom.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Alternativutvärdering 
Konsumenterna har under informationssökningen identifierat ett eller flera potentiella alternativ 

som de kan tänka sig att gå vidare med och utvärdera för att finna det alternativ som individen 

vill köpa. Vid flera intervjuer anger respondenterna att de redan innan ett förestående köp har ett 

antal potentiella alternativ klara för sig och sedan söker ytterligare samt kompletterande 

information kring dessa produkter för att utvärdera och komma fram till vilket alternativ kunden 

kommer att välja. 

För Generation Y är prisnivån ett huvudkriterium som oftast fäller avgörandet för vilket av 

alternativen som väljs. 

 ”Pris fäller avgörandet.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Vid köp av en begagnad personbil är personerna till skillnad från ett nybilsköp i allmänhet mindre 

kritiska och krävande. De väljer ofta en nöjaktig lösning utifrån de begränsade ekonomiska 

förutsättningarna. Vid dessa köp agerar man mer rationellt än de gör eller torde göra vid 

nybilsköp, då emotionella aspekter får ett större utrymme. Respondenterna väljer vid nybilsköp 

ofta ett märke som finns bland individens favoritmärken. Några av de intervjuade uppger också 

att de förknippar vissa märken med kvalité. En person om ett framtida inköp av motorcykel där 

det emotionella belyses: 

”Utseende och provkörning, jag skulle kunna tänka mig en Triumph Bonnevie det är en sån 

här schysst hoj, en motorcykel jag kan identifiera mig med. […] Jag har mest gått på 

utseende, jag tror det är liksom i klädesinköpen, det ska se bra ut först och främst. (Man, 25 

år, Eskilstuna.) 

Flera personer talar om just provkörning och möjligheten att närmare få studera och känna på 

bilen som en central aktivitet i utvärderingen av olika alternativ. Således är provkörning intressant 

för att bilda sig en känsla för vilket alternativ som skall väljas. En man resonerar kring vikten av 
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olika påverkanskanaler vid själva utvärderingen och vad det är som fäller avgörandet enligt 

honom: 

”Det är en sak att se på TV och se en bil på stan och se det yttre, man vill ändå komma in i 

bilen och känna och testa lite. Det är en kombination av flera olika källor men jag tror ändå 

att ha fått sett bilen på nära håll fäller det större avgörandet än att bara se den, träffad av 

reklam eller någonting, bara se det yttre.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Det tycks under intervjuerna som att utvärdering ofta sker som en samlad känsla inom individen 

för hur attraktivt ett alternativ är. Men som tidigare nämnts får i dagsläget generationens i många 

fall begränsade ekonomi stort genomslag och priset blir ofta en avgörande faktor.  

Köp 
Generation Y uppvisar i allmänhet begränsade ekonomiska resurser och flertalet intervjuade 

framhåller att de köpt eller avser köpa begagnade fordon. Flera av de intervjuade talar också i 

detta avseende om och kring den stora värdeminskningen som förknippas med ett 

fordonsinnehav.  

”Jag köper begagnat. För om man köper en bil så sjunker den direkt, tjugo procent i värde, 

direkt när man har köpt den.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Flera uppger även att de kan tänka sig att välja att köpa begagnat bara för att ha råd med att köpa 

en bil av ”rätt” märke istället för en nyare bil av annat och mer oattraktivt bilmärke. De 

intervjuade kan i flera fall även tänka sig en mindre och billigare modell, bara det är av individens 

favoritmärke. 

”Jag skulle inte köpa en ny bil bara för att det var en ny bil, utan då skulle jag nog hellre 

köpa någonting för att jag tycker att det är ett schysst märke, schysst bil som är skön att 

köra. (Man, 26 år, Stockholm.) 

”Visst det har väl med image och märket, men jag skulle ändå kunna tänka mig en mindre 

bil i samma märke.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Vid begagnatköp väljer flertalet av de intervjuade av ekonomiska skäl att köpa privat medan ett 

fåtal föredrar att köpa via en handlare. Dessa personer anger att de känner en större säkerhet och 

ökad trygghet, i och med att de får en viss garanti hos återförsäljare. 

”Jag köper den via bilfirma, för då känns det som man slipper problem som kan uppstå. Då 

lägger man lite extra pengar och så vet man att det går bra. Det beror ju på att jag inte är 

intresserad av bilar heller, så jag kan inget om bilar.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 
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I allmänhet finns det inom Generation Y en större acceptans att lånefinansiera ett fordonsinköp. 

Detta då respondenterna upplever fordonet som mer nödvändigt och även i en del fall drar 

likheter med investeringar. 

Endast en person berör miljöaspekter kring bilköp. Flera av de intervjuade medger å andra sidan 

att de inte tar någon medveten hänsyn till miljön.  

”Jag kan tyvärr inte säga att jag tänker någonting på miljö vad gäller bilköp, det kanske 

kommer, det har varit extremt mycket debatt. Jag är jäkligt dålig på att tänka på miljön utan 

jag gör nog dom inköp jag vill utan att tänka. Ja det gäller liksom alla typer av inköp.” 

(Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Utvärdering efter köp 
Här berör flera intervjuade att de får positiva känslor om bilen är bra att köra men också om 

andra människor uppmärksammar personen och bilen.  Flera framhåller att känslor av status och 

att bli sedd stärker efterköpsupplevelsen.  

”Främst hur den är liksom att köra och känslan jag får när jag kör den och självklart också 

vad andra säger om bilen. Alltså får man mycket komplimanger, stärker det ju att man får en 

bra efterköpskänsla. När någon säger att jag har en fin bil känner jag mig stolt. Stolt över 

bilen, stolt över att jag kan ha en sådan bil. Jag har klarat att välja just den bilen som är 

snygg, för jag tror att jag har en ganska bra koll innan jag köper, vad folk tycker. (Kvinna, 

26 år, Stockholm.) 

Vidare berör några att de får negativa efterköpskänslor när produkten inte når upp till individens 

förväntningar eller att produkten går sönder eller ej fungerar som den ska. 

Påverkan 
Generation Y påverkas av vad andra människor i den sociala omgivningen har för uppfattningar. 

Konsumenterna nyttjar andra personer och nätverkar genom hela köpprocessen. Störst 

genomslag får nära anhöriga, som föräldrar men också personer som upplevs som ärliga och med 

god kompetens på området.  

”Då skulle jag prata med min kompis pappa som kan jättemycket om bilar och så där. Så att 

han åker med, gör så att köpet och kontraktet blir bra, han kan sin grej liksom. (Man, 19 år, 

Stockholm.) 

Förtroende tycks vara en central aspekt för att påverkas enligt våra intervjuade.  
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”Killkompisarna är inte lika rejäla som pappa, dom skulle bara tycka att jag skulle köpa en 

cool bil med cool design men dom skulle inte tänka på det långa loppet.” (Kvinna, 24 år, 

Norrköping.) 

Våra respondenter påverkas också mycket av vilka bilar de haft runt omkring sig under 

uppväxten. Även de uppfattningar som individerna bildat sig under många år påverkar våra 

respondenter i dagens informationssökning, utvärdering och köp. ”Top of mind” vad gäller 

varumärken har stor påverkan vid respondenternas köpprocess och val av produkter. Att få 

provköra eller testa bilar har en stor inverkan när konsumenten bildar sina uppfattningar. 

Flera respondenter menar också att de tar större intryck av butikspersonal och deras kunnande 

och service vid denna typ av köp. Vidare anger de intervjuade att de påverkas av reklam som 

exempelvis då de ser en snygg bil på TV eller på Internet. Respondenterna anger också att de tar 

intryck då de ser eller stöter på en uppseendeväckande bil i det vardagliga livet.  

”Kombinationen med att man fattar tycke för en bil som man ser på stan, eller var som helst. 

Man träffas ju av rätt mycket bilreklam på nätet eller TV och så där. Man tycker kanske 

någon ser schysst ut och sedan så är det nog också en väldigt viktig influens att man kanske 

har någon i bekantskapskretsen som har en ny bil som är schyst.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

De intervjuade framhåller dock att den största påverkan på utvärderingen ligger i att på nära håll 

studera och prova objektet. Internet och media är slutligen också kanaler som våra respondenter 

menar påverkar dem i sin köpprocess vad gäller kapitalvaror. 

3.5 Allmänt köpbeteende – den sociala påverkan är A & O 
Generation Y har enligt våra intervjuer generellt ett stort intresse och engagemang kring sina 

inköp av kläder och accessoarer. Även ett mer allmänt intresse för inredning kan skönjas under 

våra samtal.  

”Jag är mode och inredningsintresserad, jag tycker om att ha schysta kläder och fin 

inredning och så.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Produkter som syns utåt och som har en inverkan på hur respondenten uppfattas i andras ögon 

har allmänt en stor vikt för personer inom denna generation. De intervjuade framhåller att ett 

intresse och engagemang innefattar att personen tycker det är roligare att söka information om 

och kring produkterna samt även upplever det mer glädjefyllt att göra bra inköp av produkter 

som innefattas av personens intresse. Flera personer uttrycker också en koppling mellan kvalité, 

lång livslängd och ett erkänt varumärke. Det finns en allmän tendens som framkommer under 

intervjuerna att ett intresse och engagemang kring en produktgrupp står i nära samband med en 
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vilja att ha en bättre kvalitet och ”rätt” sorts märken, vilket respondenterna är beredda att betala 

mer för. En respondent resonerar kring vad hans engagemang innebär: 

”Att det ska vara bra kvalitet, fast det är ju mest att allting handlar om kvalitet för mig och 

då kan man betala mer också.” (Man, 26 år, Norrköping.) 

Flera intervjuade berör också att inköp som innebär att stora ekonomiska resurser tas i anspråk 

medför att individerna lägger ner mer tid och resurser i och kring dessa köp. Några framhåller 

vidare att produkter med lång livslängd ofta innebär en mer omfattande köpprocess, såväl vad 

gäller tid som engagemang, för konsumenten. 

”Då större värde är inblandat, då är det väldigt noga med att verkligen se till att köpa 

någonting som ger värde för pengarna.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Behov 
Flertalet respondenter talar om att de köper produkter av olika slag för att dessa varor skänker 

individen glädje. Viljan och önskan av välmående genom att känna och uppleva denna känsla ger 

upphov till ett behov av produkten. Känslan är enligt respondenterna intimt kopplad till själva 

behovet. Känslomässig tillfredsställelse tycks vara ett centralt behov för Generation Y. 

Individernas strävan efter status i det sociala samspelet med andra människor är också en central 

drivkraft för respondenter inom denna generation. Det handlar i stor utsträckning om en allmän 

önskan hos våra intervjuade om att bli sedda och få bekräftelse från andra människor, gärna 

sådana som personen ser upp till eller har en relation till. Behovet av produkter och varumärken 

handlar också delvis enligt några av våra respondenter om att man åtrår något som en annan 

individ har och som respondenterna därmed också önskar Det handlar mer allmänt om status 

och viljan att känna sig attraktiv, allmänt lyckad och socialt omtyckt: 

”Status skapas från en målbild av vad nån annan har eller man får genom någon annan. Jag 

tror det handlar om att få bekräftelse hela tiden. Status skapas alltså genom sociala 

konstruktioner utav människor i ens omgivning och det handlar nog främst om liksom 

uteslutande självbilder, alla vill vara sexuellt attraktiva, lyckade och liksom socialt 

uppskattade, det kan man utgå från. Vilka sätt liksom når man dit bäst på? Dom som 

uppfattas ha alla de här attributen som dom flesta människor vill ha, dom har i och med det 

en hög status. Hur ser deras materiella omgivning ut? Om det skulle vara ett tält, en kanot 

och en lägereld, då skulle det vara status liksom. Men nu råkar det vara en Mercedes, 

dubbelgarage och en stor villa med fru, eller vad vet jag. När jag ser vad den här personen 

har, är det liksom ett mål som jag vill ha för när jag är där så tror jag att jag kommer att 

känna dom här tre känslorna jag sa.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 
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Köpprocessen 
Internet är en informationskanal och försäljningskanal som är på frammarsch. De intervjuade 

använder sig i sin köpprocess av nätet i varierande omfattning, för att söka information på olika 

hemsidor, nätforum, diskussionsgrupper, sidor för prisjämförelser, etc. Vi kan också se i 

intervjuerna att individer samverkar och nätverkar för att få tag på information inför viktiga köp.  

”Internet är en viktig grej, jag använder Internet mycket och ser det som en jäkligt bra källa 

som jag kan få information på, tycker att det är viktigt och en bra källa. Sen tänker jag på 

min flickvän då, hon skulle inte alls göra på samma sätt tror jag. Hon skulle nog i och för sig 

utnyttja mig till att söka information för hon vet att jag kan göra det bättre.” (Man, 26 år, 

Stockholm.) 

”Jag hör runt med kompisar ifall dom kan några bra hemsidor. Eller så kollar jag själv på 

Internet också.”(Man, 19 år, Stockholm.) 

Några personer talar också om att de mer eller mindre regelbundet gör inköp på Internet. 

Nätbaserade köp av kläder är inte så vanliga men vi kan se en tendens i intervjuerna att den yngre 

delen av Generation Y i större utsträckning köper kläder via Internet. En åsikt är annars att 

respondenterna gärna vill känna på och prova produkterna i verkligheten för att därmed känna en 

större säkerhet i och kring inköpet. Detta gör att flertalet av våra intervjuade oftast använder sig 

av mer traditionella distributionskanaler. I några fall finner och testar personerna produkten i 

vanliga butiker för att sedan beställa dem på nätet till ett lägre pris. 

Generation Y är generellt prismedvetna. Individerna strävar ofta efter att köpa produkter av 

varumärken som anses ”inne” och ”rätt” till bästa pris. Detta innebär också enligt våra 

respondenter att man agerar mer illojalt, individerna tvekar inte att byta butik om man kan köpa 

samma produkt till bättre pris någon annanstans. Speciellt vid inköp av kläder kan vi se att 

respondenterna genomför en ständig sökning av marknaden och andra kanaler för att få grepp 

om vad som anses ”rätt” och ”inne”. Vidare genomför många av de intervjuade ofta en 

kontinuerligt pågående sökning av utbudet av varor och har därmed god koll på vad som finns på 

marknaden och var. En kvinnlig respondent menar: 

”Jag kan ju allt i huvudet, var man kan hitta det billigaste eller jag vet att det märket säljer 

dom där. Så man kan väldigt lätt gå och titta upp det väldigt fort. Jag har lagt upp och 

skaffat mig ett register i huvudet. (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Vi kan även under intervjuerna se att Generation Y i sina köpprocesser går mycket på den 

emotionella första känslan, men vi kan också se att individerna sedan ofta agerar rationellt för att 

göra ett så bra köp som möjligt, där man får varan till lägsta möjliga pris. Generation Y är enligt 
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intervjuerna väl uppdaterade på marknaden, emotionella i köpkriterierna men ofta rationella i 

valet av distributionskanal. 

Vad gäller lånefinansierade köp är de intervjuade uteslutande restriktiva. Vidare är de tillfrågade 

även allmänt mot att nyttja sparade medel för sin konsumtion. Dock nämner flera av de 

intervjuade vid närmare eftertanke att de dock kan tänka sig att förbruka sparkapital i vissa fall, 

om det är något man verkligen vill ha. På frågan om en respondent kunde tänka sig att finansiera 

sitt inköp genom lån eller via sparade medel svarade hon: 

”Aldrig! Antingen så har jag pengar och då kan jag konsumera eller så har jag det inte. 

Egentligen ska man ju inte göra det men…”(Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Under intervjuerna har det framkommit att majoriteten av de intervjuade ej beaktar aspekter så 

som miljö, etik och rättvisa vid sina köp. I vissa fall kan några respondenter framhålla sig som 

exempelvis miljömedvetna men endast så länge som detta inte försämrar individens 

valmöjligheter till det som betraktas som ”rätt” och ”inne” eller kostar allt för mycket extra. 

Om respondenterna får beröm och uppskattning för de produkter som de köpt leder det till en 

känsla av nöjdhet över köpet. En positiv känsla över valet av produkt kan också uppnås genom 

att personen efter köpet ser produkten på eller i samband med någon betydelsefull människa, 

som exempelvis en kändis:  

”Ifall man ser att någon har eller liksom att det hamnade på innelistan, då känns det ju ännu 

mera att man är nöjd över köpet.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Påverkan 
Flertalet konstaterar under intervjuerna att de i stor utsträckning påverkas av andra människor. 

Det kan handla alltifrån nära och kära under uppväxten till kompisar, studiekamrater samt 

kändisar i en mer avlägsen och extern omgivning.  

”Jag började på en ny skola och kände typ ingen, nästan direkt blev det så att man sökte sig 

till dom som var lite mera inne. Jag blev mer influerad av dom så att jag kanske själv blev 

mer inne. Sen så har jag väl påverkats av tidningar och tv och sådana saker, men ändå inte 

så mycket.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Ett flertal intervjuade menar att de i stor utsträckning just påverkas av andra människor och hur 

dessa pratar om produkter och varumärken. Det kan handla om personers egna erfarenheter men 

också genom att de vidareför andras åsikter och berättelser. Denna kommunikation upplevs av 

flera respondenter som ärligare och mer trovärdig än företagens egen marknadskommunikation.  
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”Det som man blir mest påverkad av idag, det är nog mun-till-mun-metoden, att folk liksom 

bara ’Shit det här är så coolt’, det är liksom att hon har en sådan och att det här snacket, 

ryktet går. Det tror jag, jag blir mest påverkad av, det känns äkta, reklam känns inte äkta, 

det kan man köpa sig till men just folks uppfattningar om saker och ting det tror jag 

påverkar jättemycket!” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Ett flertal av de intervjuade talar också på olika sätt om att de är kritiska och skeptiska till företags 

reklam. Några personer menar att det gäller för företag som vill nå och påverka konsumenter 

inom Generation Y att både synas i rätt sammanhang men också om att få 

marknadskommunikationen att inte kännas så utstuderad, utan mer smyga in reklamen i positiva 

sammanhang.  

”Det får inte vara utstuderat liksom, det får inte vara reklam, mer liksom smyga in reklamen 

både på folk och ’happenings’ som folk tycker är coola liksom och ser upp till.” (Kvinna, 26 

år, Stockholm.) 

Ett antal av respondenterna berör också att det i och utanför individernas sociala sammanhang 

finns personer som verkar trendsättande och påverkar andra konsumenter vad gäller såväl 

upplevda behov som personens inköpsprocess. Det kan här handla om olika personer för olika 

produktgrupper, exempelvis kan en viss person ha starkt inflytande vad gäller kläder och mode 

medan en annan snarare påverkar teknikbaserade produkter.   

”Det gäller att hitta folk som verkligen påverkar andra. Det är någon som alltid har, det är 

en trendsättare. Alltså det finns vissa som har en förmåga att sätta trender och det tror jag 

kan finnas på flera plan, jag tror inte bara det handlar om trender i bemärkelsen kläder utan 

även att det finns vissa som har koll vad gäller teknik och har den nya teknikprylen som kan 

influera andra att den här är cool.” (Kvinna, 26 år, Stockholm.) 

Enligt flera intervjuade gäller det för företag som skall attrahera Generation Y att få produkten 

att verka vara inne och att det är just det här märket man skall ha. Några respondenter talar i 

detta avseende om vikten av att låta kändisar bära och synas kring produkten och varumärket, 

men också det centrala i att det är rätt kunder som köper varan.  

”Att försöka få produkten att verka vara inne, att det är det här man ska ha, mycket 

marknadsföring och bra människor som bär produkten.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 

Ett flertal intervjuade framhåller också att de gillar och tror sig påverkas mer av specialtidskrifter 

inom sina intresseområden oavsett om det handlar om tv-spel eller mode.  

Flera respondenter talar vidare om att de som konsumenter möts av otroliga mängder 

reklambudskap och att de i allmänhet inte fäster någon större vikt vid dessa. Det måste enligt de 
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intervjuade vara något som gör reklamen speciell och utmärkande för att den skall 

uppmärksammas av individen. 

”På tunnelbanan, det finns vissa tåg som är helt fyllt med reklam, alltså dom är bara täckta 

med reklam. Jag påverkas av rolig och annorlunda reklam.” (Man, 19 år, Stockholm.) 

Det finns också en viss uttalad irritation mot marknadskommunikation som respondenterna har 

svårt att värja sig från. Under intervjuerna berörs av ett flertal respondenter både 

telefonförsäljning, direktreklam, ofrivilliga mailutskick samt reklam som kommer upp på skärmen 

vid Internetanvändning (t ex pop-up-fönster). Två irriterade personer får belysa detta: 

”Det kommer upp såna där ”pop ups”, det är reklam liksom, det får jag panik av. Jag har 

slagit i tangentbordet så många gånger, så jag har fått byta tangentbord tre gånger liksom.” 

(Man, 19 år, Stockholm.) 

”Alla de där utskicken som kommer i brevlådorna, det tror jag får mindre och mindre 

betydelse. Numera tycker man bara att det är jobbigt att det går rakt ner i papperskorgen.” 

(Man, 26 år, Stockholm.) 

En respondents tankar får avsluta delen påverkan: 

”Jag tror att man påverkas mycket innan man gör köpet eller innan man liksom, det ligger 

hela tiden i bakhuvudet all den här informationen och gror, sedan så på något sätt väljer 

man med hjälp av den.” (Man, 25 år, Eskilstuna.) 

Hur Generation Y ser på sig själva 
Denna generation är enligt respondenterna mycket för att profilera sig själva och för att sticka ut 

ur den stora massan på sätt som är socialt accepterat. Individerna i Generation Y är mycket 

inriktade på att signalera medvetenhet och status. Det handlar mycket om att inför andra visa upp 

sitt yttre och vem man är eller vem man vill vara. Det råder generellt enligt många av 

respondenterna inom generationen en viss utseendefixering och fokusering på de ”rätta” 

varumärkena och produkterna. För företag som vill attrahera dessa konsumenter handlar det 

bland annat om att sticka ut lite och få produkterna och varumärket att verka ”inne”. Att vidare 

ha ett koncept och en helhet som känns ungt, nytt, trendriktigt, design, modernt och spännande, 

och som därmed lockar denna generation är centralt för att lyckas i den hårda konkurrensen. 

Flera av de intervjuade tror också att det kan vara intressant och lönande för företag med 

Generation Y som målgrupp att fundera kring nya sätt och kanaler för sin 

marknadskommunikation. Att inrikta sig och sina produkter lite mot att bli premium tror några 

heller inte är fel för att locka denna generation. 
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Generationen i allmänhet är enligt de intervjuade ganska kräsen med höga krav. Man vill ha ”rätt” 

märken och produkter till bästa möjliga prisnivå. Detta är enligt respondenterna några av 

anledningarna till att denna generation är mindre lojal än äldre generationer. 

”Generation Y tänker nog mer på pris och vad som anses vara modernt och schysst för 

stunden.” (Man, 26 år, Stockholm.) 

Flera respondenter talar om generationen som väldigt social men några personer framhåller även 

dess individualistiska sida. En sida där man är beredd att gå långt för att synas och komma 

framåt.  

”Vi tänker inte på andra, vi tänker bara på oss själva. Vi vill bara ha, ha, ha. Jag tror att vi 

struntar i dom vi kör över, personer på vägen.” (Kvinna, 25 år, Stockholm.) 

Hur Generation Y ser på Generationen 55 plus 
Flera av respondenterna uppfattar 55 plussare som mer lojala och trogna kunder än Generation 

Y. 55 plus konsumenter uppfattas i stor utsträckning vara beredda att betala mer för bra service. 

Vidare ses denna generation i allmänt som sämre på att utnyttja Internet för informationssökning 

och Skanning av marknaden samt dess utbud. I stället uppfattar flera av våra intervjuade att den 

äldre generationen vänder sig till samma butiker och har i sina val en större tilltro till sina vanliga 

handlare. 

Generation Y tror vidare att de äldre är intresserade av kvalité, men att de kommit över jakten på 

de moderiktiga ”inne” produkterna. Konsumenterna i allmänhet tros vilja ha snygga och 

fungerande kläder utan att det för det alltid måste vara det senaste modet.  

”Jag tror att dom har kommit över den här gränsen med att dom ska vara inne och heta 

liksom. Det är mera vardagligt och det som fungerar.” (Kvinna, 24 år, Norrköping.) 
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Kapitel 4 Generation 55 plus – en livsnjutande 
generation 

I detta kapitel återges och presenteras det empiriska material som framkommit under våra åtta djupintervjuer med 

Generation 55 plus. Strukturen på detta kapitel följer i stort föregående kapitel, där intervjuer med Generation Y 

avhandlats. Inledningsvis avser vi presentera Generation 55 plus syn på Generation Y. Därefter följer empirin 

rörande dagligvaror, sällanköpsvaror, kläder, kapitalvaror samt mer allmänt kring Generation 55 plus. Kapitlet 

avslutas med att generationen sammanfattar sin syn på sin egen generation  

Ett flertal intervjuade uppfattar personer födda på åttiotalet som stora individualister med mycket 

starka viljor. Seriositet och framåtsträvande är också egenskaper som används för att beskriva den 

yngre generationen. Några hävdar vidare att Generation Y är mycket äventyrslystna men också 

traditionsbundna. Ett fåtal ser Generation Y som en mycket miljömedveten generation. En 

respondent nämner i detta sammanhang att hon tror att de flesta ur den yngre generationen gärna 

väljer ekologiska kläder om möjligheten finns.  

Vad gäller konsumtion anser samtliga inom 55 plus att Generation Y konsumerar i en mycket 

hög grad. Några jämför Generation Y:s konsumtionsgrad med sin egen konsumtion vid samma 

ålder och hävdar att det är en mycket stor skillnad. Detta beror enligt respondenterna främst på 

att de vid samma ålder hade en mycket större respekt för pengar och dessutom ofta levde på en 

väsentligt mindre budget än vad dagens ungdom gör. De intervjuade framhåller i detta 

sammanhang också att Generation Y överlag lägger relativt mer pengar på shopping, nöjen, resor 

och uteliv än vad 55 plus generationen gjorde då de var unga.: 

”Det jag ser på mina egna döttrar är ju att dom slösar pengar på ett helt annat sätt än vad 

jag någonsin har gjort. […] Jag levde på studielån när jag var i den åldern och vi gick 

aldrig till frisören, vi gick aldrig ut och fikade och vi åt aldrig på restaurang och vi tog 

aldrig in drinkar på en bar eller något sånt, utan vi betalade entrén, men sen var det inte ett 

dugg mer. Och fika på stan, det var ju inte ens aktuellt då, utan vi träffades hemma hos 

varandra och drack te, det tycker jag är att slösa pengar. Dom lägger mer pengar på kläder 

än vad ja gjorde i den åldern, och reser mycket mer, dom kan gladeligen lägga tio till 

tjugotusen på en resa, och det kan vara deras sista pengar men dom tar dom ändå och åker 

och det tycker jag är lite ’faderittan’.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

De som har egna barn inom Generation Y menar att de till viss del är skyldiga till att deras barn 

formats till storkonsumenter. Föräldrarna har hållit sina barn med ganska mycket pengar under 

uppväxten och därigenom sponsrat barnens shoppingbehov. Flertalet av de intervjuade anser att 

Generation Y många gånger konsumerar som om de hade obegränsade resurser, trots att så ofta 

inte är fallet. Generation Y´s konsumtion består enligt flertalet främst av kläder och produkter 
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som har med deras profilering att göra. Vidare tenderar köpen att ofta handla om dyra 

märkesprodukter.  

”Jag förundras ganska mycket över, alltså ungdomar är ju ’jättestora’ konsumenter idag, de 

köper, köper, köper och det är ju vårt fel som från början har uppfostrat och försett dom med 

medlen. Om jag tänker tillbaka på hur det var när jag var ung, då så var man ju inte så stor 

konsument som dom är idag. Alltså det är mycket köpa! 80-talister handlar ju ’skitmycket’ 

enligt mig och verkar ha obegränsade resurser. Ungdomar idag verkar ju också ha mycket 

pengar och köper mycket märken, dyra prylar.” (Man, 61 år, Stockholm.) 

Några av de tillfrågade menar vidare att företag som avser attrahera Generation Y bör satsa på ett 

internationellt budskap då de lockas av en internationell atmosfär. Generation 55 plus ser 

Generation Y som ganska välberesta.  

Flertalet av de tillfrågade redogör för en allmän känsla av att Generation Y inte tycks särskilt 

priskänslig och de uppfattas spendera mycket pengar på dyra märkesprodukter, vilket de 

intervjuade också tror att företagen kan nyttja genom att anspela på. Vidare berör flertalet av 

respondenterna att det kan vara onödigt för företagen att satsa på en hög och god service, då de 

anser att den yngre generationen inte uppskattar detta på samma sätt som den egna generationen 

gör.  

”Jag tror att det inte alls är så viktigt med att man får god service, utan det man ska ha, det 

köper man bara. Jag tror att vi vill att man ska ge mer service än vad den yngre 

generationen på något vis vill eller behöver. Servicen är inte så viktig, jag tror inte priset 

heller är så viktigt, ska man ha ett par jeans så köper man dom i alla fall. Det är skit 

detsamma om man får bra service eller inte, dom ligger där, då tar jag dom och betalar.” 

(Man, 61 år, Stockholm.) 

Flertalet av respondenterna tror vidare att Generation Y är mycket bra på att hantera det stora 

informationsbrus som individen dagligen möter. De intervjuade menar att Generation Y allt 

sedan barnsben fått lära sig att hantera information, vilket medfört att hantering av stora 

informationsmängder har kommit att bli en naturlig del av deras vardag. Generation 55 plus 

framhåller att informationsmängden i deras ungdom var betydligt mindre, och de har på senare år 

tvingats försöka anpassa sig till den eskalerande informationsmängden, något som flertalet i den 

äldre generationen ser som svårt samt till viss del stressande. 

”Jag tror att dom hanterar det här väldigt bra, i och med att dom är vana vid det här 

mediabruset som finns hela tiden, och det här informationsbombardemanget, det har dom 

lärt sig att hantera i ett väldigt tidigt skede. Vi kan ju känna att vi drunknar i 

informationsflödet ibland och stressas av det, men det tror inte jag att 80-talisterna gör på 
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samma sätt, för dom är det helt normalt. Dom har lärt sig att hantera det och rensa i det, i 

och med sin uppväxt.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

”Det finns inte så många celler kvar som kan fixa det, yngre klarar det bättre tror jag.” 

(Kvinna, 61 år, Norrköping.) 

4.1 Dagligvaror – kvalité & njutning 
Respondenter ser dagligvaror som en viktig produktgrupp som sammankopplas med individens 

överlevnad. Produkter som de intervjuade ser som dagligvaror är de varor som är nödvändiga för 

att hålla det dagliga hushållet rullande, t ex matvaror, städartiklar och i vissa fall också smink. 

Inköpen av dessa varor görs vanligen relativt frekvent och återkommande.  

Behov 
Samtliga respondenter utrycker att det övergripande behovet vid köp av dagligvaror är 

överlevnad. Köp sker främst då varor tagit slut i hemmet eller då komplettering med ytterligare 

produkter behövs, exempelvis då en viss måltid skall tillagas.  

De allra flesta av de tillfrågade har ett behov av variation och upptäckande och väljer ibland också 

gärna nya varumärken samt produkter. Ett flertal framhåller att de lockas att pröva nya alternativ 

då dessa känns mer genuina samt exklusiva med god kvalitet. 

”Jag välja en pasta som ser lite exotisk ut.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Någon spännande pasta, något nytt, något annorlunda.” (Man 65 år, Stockholm.) 

Vidare har vi i detta sammanhang funnit att några av de intervjuade även väljer att inhandla 

internationella dagligvaror för att tillfredsställa sitt behov av upptäckande och variation. 

”Dom har marockanska affärer, dom har grekiska, jag tycker att det är kul för jag tycker om 

det internationella.” (Kvinna, 65 år Stockholm.) 

Flertalet av respondenterna framhåller dock att behovet av variation främst gäller matvaror och 

inte varor som toalettpapper och diskmedel. Här handlar det främst om funktion och inte så 

mycket om upplevelse. De tillfrågade väljer oftast samma produkt och varumärke när de hittat en 

vara som uppfyller deras krav och förväntningar.  En respondent uttrycker följande: 

”Jag upptäcker gärna i matvaror, men jag har ingen lust att vara upptäckare i t ex 

tvättmedel och sånt. För det är A – rätt tråkigt, B – så det är det sällan som du upptäcker 

någonting, det är väldigt likartat och har du hittat någonting som du är nöjd med så blir det 

gärna lite statiskt.” (Man, 65 år, Stockholm.) 
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Flertalet belyser under intervjuerna tydligt behovet av att sätta lite guldkant på tillvaron på ålderns 

höst, genom att välja lite lyxigare varor av bra kvalitet från utbudet av dagligvaror men också från 

specialaffärer. De intervjuades ekonomi tillåter i allmänhet lite extra lyx, vilket ofta innebär att en 

högre prislapp, är något de gärna unnar sig:  

”Men för att spinna in på det där med mat, så med stigande ålder och med bättre ekonomi, 

vill jag gå upp på Saluhallen och köpa riktigt kött, riktigt med ostar till helgerna, istället för 

att gå till ICA och köpa något sånt där ljusrött vattnigt jävla kött, som man bara blir rasande 

över och slänger rakt ner från stekpannan i slasken, för att det duger inte. Det är helt enkelt 

så jävla dåligt, så det är inte värt en rejäl tugga på alltså, för så är det. Men gå upp till Villa 

Watson eller Seger och köp tre ordentliga entrecoter till fredagskvällen eller något sånt där, 

då blir man jättenöjd och tycker ’oh, fan vad gott alltså’, fast de är inte billiga, riktigt dyra.” 

(Man, 61 år, Stockholm.) 

Flertalet av de tillfrågade framhåller även att de på äldre dagar fått ett ökat behov av nyttig mat. 

Här nämns också en viss strävan att äta ekologisk och gärna närproducerad mat, främst ur 

miljösynpunkt. Två av respondenterna har även övervägt att äta frukt och grönt efter säsong.  

”Jag har blivit mycket mer medveten om vad jag äter, jag äter t ex mycket mera fisk, 

grönsaker och ingen skräpmat. […] Jag börjar tänka mer och mer på att man egentligen ska 

äta enligt olika säsonger. Egentligen ska man inte ens äta tomater på vintern, för de är ju 

inte bra om de inte kommer från något svenska växthus.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Jag vill helst ha närproducerad mat, för jag lagar mat efter årstiderna. Egentligen är det ju 

hål i huvudet att man odlar potatis nere i Skåne och så ska det åka först upp till Norrland 

och sen ner till Stockholm och så håller det på så här, för det förlorar ju näringsvärde hela 

tiden. Man ska helst äta potatisen som är odlad här.” (Kvinna 54 år Stockholm.) 

Köpprocessen 
De flesta av de intervjuade väljer att göra större delen av sina inköp av dagligvaror i en eller ett 

fåtal butiker, lokaliserade i närheten av hemmet eller arbetsplatsen och detta främst på grund av 

de praktiska aspekterna såsom tillgänglighet och tid.  

Om det mot förmodan skulle finnas ett flertal butiker i närheten av hemmet eller arbetsplatsen 

väljer större delen butiker med kunnig och tillmötesgående personal, något som alla våra 

intervjuade finner viktigt. De värdesätter och väljer gärna butiker där de har en lite mer personlig 

relation till personalen. Vidare är även produkternas kvalitet och fräschör av stor betydelse. 

Flertalet av de tillfrågade föredrog butiker som låg i större köpcentrum då detta underlättade 

inköp av övriga varor och därmed sparade tid.  
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”Vi åker till två olika butiker. Citygross för köttets skull, det är fräscht och fint och ett stort 

urval. Sedan åker vi till Ica Maxi, vi är vana där, vi hittar där. Bra personal, hjälpsam och 

trevlig.” (Man, 66 år, Norrköping.) 

”Jag väljer Sabis istället för Ica Karlaplan, därför att det är väldigt bra personal, t ex på 

köttavdelningen märker man att dom jobbar i grupp, att dom har en viss yrkesstolthet, dom 

tycker att det är kul att berätta vad för färsk fisk dom har idag och komma med förslag. En 

gubbe på ostavdelningen som jag tror heter Kalle, han är som en ost hela han, han kan allt 

om ostar och tycker att det är jättekul att dela med sig av detta, och det ger ju mig ett värde, 

för den servicen och jag har intresset.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Men jag går till Sabis för allting finns tillgängligt. Dom har fräscha grönsaker, samtidigt 

som jag kan köpa vin därför att det ligger där, jag kan gå förbi bokhandeln om jag vill, det 

är tidsaspekten absolut. Främst gör jag det av praktiska skäl.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Personal som skiter i dig som kund och inte är intresserad, det finns inget värre!” (Kvinna, 

53 år, Stockholm.) 

Flertalet väljer att göra mindre men mer frekventa inköp av dagligvaror, och även om flera valde 

att åka till större butiker för att veckohandla, sker detta alltmer sällan eftersom barnen ej längre 

bor hemma. Utbudet i dessa stormarknader ansågs av många som stort, vilket flertalet av de 

intervjuade inte hade något större problem med. Tre personer framhöll dock att de gärna valde 

mindre butiker, med ett lite mindre utbud, eftersom det är lättare att hitta och välja produkter än i 

större butiker, vilket också sparar dyrbar tid.   

”Den är lagom stor, ingen ’jätteliten’ affär men den är inte ’jättestor’ heller. Jag tycker inte 

om dom här stormarknaderna, för där går man vilse och där bygger dom om och där hittar 

man ingenting.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

”Om jag åker till ICA någon annanstans en sådan där stor, där är jag ju inte riktigt hemma 

så att säga. Jag hittar ju inte grejerna, men här vet jag ju, jag vet var allting finns. Och det 

är viktigt också, eftersom man för det mesta är ganska stressad när man ska handla, eller 

jag är det i alla fall. Jag gillar att det ska gå ganska fort, tid är pengar.” (Kvinna, 61 år, 

Norrköping.) 

Flertalet av respondenterna tangerade även att de använde sig av tydliga kriterier för att hantera 

och välja bland det stora utbud som finns. Kriterierna i sig bottnar oftast i det behov individen 

vill tillfredsställa. 
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”Jag har kriterierna väldigt klart för mig. Det ska inte vara smaksatt och då är det inte så 

många kvar. Men det är klart att skulle jag ha en yoghurt med smaksättning, då vet i fasen, 

det hade jag inte klarat.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Vad gäller produkters ursprung uppger flertalet av de tillfrågade tyckte att det var viktigt med 

produkters ursprungsland. Här framhölls främst att de väljer varor som skall kännas 

kvalitetsmässiga och gedigna samt också gärna vara tillverkade av producenter lokaliserade i de 

land där varan historiskt har sitt ursprung. Vidare framhåller de tillfrågade även att de är beredda 

att betala extra för dessa produkter. Det är tydligt under intervjuerna med Generation 55 plus att 

kvalitet är viktigt och klart överordnat pris. 

”Barilla, det känns genuint, italiensk kvalitetspasta.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

”Det en gul påse med pasta, och den ser ut ungefär som att den precis kommit från någon 

farm i Italien, och det går jag ju igång på genast. Och så med någon tomatsås eller röra, det 

kostar väl dubbelt så mycket som på Sabis men då är det utseendet och att det är något 

genuint, att det är handrullat av familjen.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Kvalité är viktigast, jag köper helst lite dyrare.” (Kvinna, 67 år, Norrköping.) 

Vidare blev de intervjuade tillfrågade om huruvida det är viktigt att köttet var producerat i Sverige 

eller ej. Här tyckte drygt hälften att det inte spelade någon roll om köttet kom från Sverige eller 

något annat land. Ett flertal av dessa personer hävdade att det utländska köttet höll en bättre 

kvalitet och att det enbart var ett marknadsföringsknep från producenterna att hävda att svenskt 

kött är både godare och säkrare. Två män som är mot svenskt kött och en kvinna som är för, får 

belysa några tankar: 

”Det är en myt att tro att svenskt är bättre, helt plötsligt så får man vara tillåten att va 

nationalist, det får man aldrig vara annars när man är svensk. (…) Det är säkert bättre kött 

från Argentina och Brasilien, än kembehandlade Scanprodukter.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

”Sverige hade ett försteg där, att vara renare och schystare på något sätt och djur behövde 

inte lida och därför var maten bättre och det var inte lika fullpumpat med kemikalium och 

sånt där, det där tror jag inte särskilt mycket på längre alltså, det finns ju ingenting som 

tyder på att Sverige har något försteg här alltså. Jag tror inte på det där, det svenska köttet 

är tråkigt, ’skitkött’” (Man, 61 år Stockholm.)  

”Svenskt kött, jag litar mest på det.” (Kvinna, 67 år, Norrköping.) 

En intervjuad som enbart valde svenskt kött ansåg att de svenska djuren har det bättre än de 

utländska, vilket hon fann värt att gynna och uppmuntra. Denna konsument var relativt 

prisokänslig i denna fråga: 
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”Svensk mat där jag bedömer att djuren har det bättre, det är jag beredd att betala ganska 

mycket mer för. Dom här billiga fläskfiléerna t.ex. som dom säljer för 69 el 79, dom köper 

jag inte, utan då betalar jag 129 kr kilot för svensk fläskfilé. Det är ett medvetet val (Kvinna, 

56 år, Norrköping.) 

De intervjuade blev även tillfrågade om deras inställning till handelns egna varumärken. Här var 

knappt hälften negativt inställda medan den andra hälften var positiva. En respondent med en 

negativ inställning, hävdade att dessa varor förstörde handels mångfald av varumärken genom att 

använda sig av billiga marknadsföringsknep. Samtliga med en negativ inställning menade att 

handelns egna varumärken håller en oacceptabelt dålig kvalité.  En negativ och en lite mer positiv 

konsument berättar: 

”Okej. Enfald är riktat mot ICA som har sina egna varumärken, det tycker jag är fel. Vad är 

bristerna i dessa tycker du? Kvalité, du kan gå och prova en Wettextrasa från ICA och 

jämföra med den äkta varan, de riktiga Wettextrasorna står ett par hyllor längre ner, så att 

man inte ska se dom.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

”Bra med billigare varor, vi köper mycket egna varor, men aldrig Euroshopper: -´det är inte 

gott´.” (Man, 66 år, Norrköping.) 

Vad gäller utvärderingen av varor och varumärken framhåller samtliga av våra respondenter att 

de jämför de förväntningar de har på varan eller varumärket samt priset med den faktiska 

upplevelsen varan ger. Infrias förväntningarna väljer man gärna varan igen och om inte känner 

sig de tillfrågade oftast lurade vilket bidrar till en negativ inställning samt inget återköp. De 

förväntningar som respondenterna har på produkten är oftast uppbyggd av reklam, 

förpackningar och tidigare erfarenheter: 

”Skulle jag äta en gravad laxbit så vet jag ungefär hur den ska smaka. Jag har inte några 

förväntningar om den har legat i en vakuumförpackning i tre veckor men går jag till 

fiskdisken och tar den där lilla biten, då motsvarar den mina förväntningar, den andra 

motsvarar också mina förväntningar men på ett oändligt lägre plan, för den är nämligen 

dålig och det vet jag.” (Man 65 år, Stockholm.) 

”Förväntningarna tror jag kommer av hela upplevelsen, paketeringen, förväntningen att det 

ska smaka på ett visst sätt. Till exempel att det står på burken att det är gott och att det är 

vitlök och det ena med det andra, och så är det inte så, om det t ex är lite rinnigt, då köper 

man ju inte den något mer. ” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Så länge jag är nöjd köper jag ganska lika val av produkter.” (Man, 66 år, Norrköping.) 



 

 97

Påverkan 
Samtliga personer har gett uttryck för att de påverkas av olika faktorer vid köp av dagligvaror. 

Reklam, förpackning samt goda vänner erfarenheter har en stor inverkan på de tillfrågades val 

och köp av dagligvaror. En person berättar om att hon blir särskilt påverkad av reklam där man 

använder en produkt på ett nytt sätt: 

”Ekströms våfflor med våffelrecept på ett nytt sätt, nu kan du göra salta våfflor med skinka. 

Då hänger det ihop för mig, då kan jag associera ihop det. Men det är inte så att jag tittar 

på all den här reklamen och säger det här ser spännande ut nu ska jag ner till affären och 

handla.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

Flera andra respondenter berättar om att de påverkas av många olika marknadskanaler men att de 

särskilt tar till sig direktreklam, reklamblad samt olika erbjudanden så som exempelvis 

gratiskuponger som tack för att personen varit en god kund till butiken. Vi kan också bland några 

personer se en viss frustration över den stora mängden direktreklam i brevlådan, men ändå tycks 

dessa individer nyttja reklamen. 

”Vi tittar, går igenom reklamen, jämt säger jag: -’gud vad reklam´, jag skulle bara vilja ha 

från dom man går till.” (Kvinna, 67 år, Norrköping.) 

Flera av de intervjuade har olika typer av kundkort i butiker de handlar regelbundet i. Detta 

påverkar och bidrar enligt de intervjuade till att de ofta väljer vissa butiker. En man resonerar: 

”Ica-kortet ger oss bättre pris på vissa saker. Det är bekvämt att inte behöva ha kontanter, 

jag får dessutom ränta på pengarna jag satt in på kortet.” (Man, 66 år, Norrköping.) 

Vidare påverkas flertalet av de intervjuade av produkttester i olika tidningar. En respondent 

berättar här att han kan tänka sig att byta varumärke om det visar sig att en undersökning kommit 

fram till att produkten smakar bättre än den han i normalfall väljer. 

Något som framkommit tydligt under våra intervjuer är att samtliga av de tillfrågade inte påverkas 

av priset i någon större utsträckning. Kvalitet är det ledord som är centralt för 55 plus 

generationens inköp av dagligvaror och här speciellt matvaror.  

4.2 Sällanköp – det handlar mycket om butiker och experter 

Under kategorin sällanköpsvaror har ett flertal personer nämnt teknikprodukter, så som datorer, 

kameror samt ljudanläggningar, några räknar även vitvaror och möbler hit. 

Flera av de tillfrågade anser att köpprocessen av dessa varor är ganska omfattande eftersom 

köpen görs mer sällan och är relativt kostsamma. Man är därför försiktig i sina köp och överväger 
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olika alternativ noggrant. Några nämner att de inhämtar mycket information då produkterna 

oftast är tekniska komplicerade och dyra.  

Behov 
Ett flertal av de intervjuade framhåller att de är noga med att ställa upp tydliga kriterier utifrån 

sina behov vid köp av sällanköpsvaror. En respondent berättar att hon innan köp upprättar en 

behovsanalys, där behov och önskade egenskaper klargörs: 

 ”Jag tänker på mina behov, jag gör en behovsanalys.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

Flera hävdar att köpet oftast grundar sig i ett ersättnings- eller uppdateringsbehov, dvs. en 

gammal och utsliten vara ersätts med en nyare eller en befintlig vara uppdateras. 

Uppdateringsbehoven uppkommer oftast då personen i fråga kräver nya egenskaper eller 

funktioner som den gamla varan inte kan leverera. En man talar om behovet av en ny 

digitalkamera: 

”Man kunde köra den direkt på TV:n, funktioner är viktiga. Gick och pratade med expediten, 

sedan köpte jag den direkt.” (Man, 66 år, Norrköping.) 

Informationssökning 
Informationsinhämtningen sker oftast genom att respondenterna talar med personer som anses 

vara kunniga inom det aktuella produktområdet. Det kan vara både närstående personer men 

också mer avlägsna individer, så som exempelvis butikspersonal och arbetskamrater. I den ganska 

omfattande informationsinhämtning som görs vid sällanköp ses Internet som ett bra verktyg. 

Stora mängder relevant information kan snabbt införskaffas via tillverkares eller säljares hemsidor 

men också genom olika diskussionsforum. Ett flertal respondenter använder även Internet för 

produktjämförelser. De intervjuade menar här att det på nätet finns bra tester som utvärderar och 

jämför olika produkter. En kvinnlig respondent berättar om hur hon sökte information på 

Internet inför ett datorköp: 

”När jag skulle köpa dator så gjorde jag ganska mycket research och forskning kring 

datorer. Ja, jag kollade verkligen på olika, jag använde ju nätet för att titta, och då gick jag 

in på olika sidor och tittade på hur man hade graderat och vilka som var populärast och 

varför. Sen var jag inne och tittade på Sony. (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

De respondenter som inte använder Internet i någon större utsträckning tycker oftast att 

informationsmängden på nätet är så stor att den blir svårhanterbar: 
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”Vi valde nu ny kyl och frys och då var jag faktiskt inne och tittade lite grann men det är ett 

sånt enormt informationsflöde så man drunknar nästan i det, jag tyckte det var svårt att 

rensa ut den information jag var ute efter.” (Kvinna, 56 år, Norrköping..) 

Alternativutvärdering 
Flera personer beskriver att alternativutvärdering sker i samråd med butikspersonal samt 

närstående som är delaktiga i inköpprocessen. Flertalet har definierat kriterier som de vill att en 

produkt skall ha. Således utvärderar och jämför personerna dessa mer funktionella och rationella 

behovskriterier. Varumärken tycks spela en mindre roll inom denna generation. Dock är kvalitet 

en viktig och central faktor medan pris ofta ses som en underordnad faktor.  

”Han som vi handlade av rekommenderade dom här produkterna och tyckte att det var bra 

grejor och det här var ett nytt märke för oss, då vi aldrig hade sett det tidigare. Sen var ju 

prisbilden i och för sig viktig, den gjorde ju också sitt till.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Köp 
Köp görs många gånger av praktiska skäl i närliggande affärer som har en kunnig och 

tillmötesgående personal. En respondent nämner i detta sammanhang att hon valde att inte göra 

sitt datorinköp i den första butiken hon besökte, då hon tyckte personalen var otrevlig och inte 

erbjöd en god service: 

”Det var en Sony jag köpte, så då gick jag först in på butiken på Regeringsgatan och där var 

dom ganska otrevliga, och då frågade jag vad har ni för service om det händer något och så 

vidare. Men det hade de ingen och då gick jag ner dit där jag har handlat förut nere på 

Birger Jarlsgatan, och beställde en hos dem, och där kan jag ringa dem om det är någonting 

och jag kan lämna in datorn och jag får hjälp när jag behöver.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

I detta citat berättar denna kvinna att hon går tillbaka till den butik som hon brukar gå till. Flera 

respondenter framhåller att de gärna återvänder till de butiker där de har gjort inköp tidigare, och 

som de har varit nöjda med. Vi kan här se att en långvarig relation till en butik är något som 

flertalet av de intervjuade värdesätter och också i de flesta fall väljer. 

”Vi åkte till Djurbergs i Söderköping. […] Vi går dit därför att vi tycker att det är en ganska 

trevlig affär som vi har handlat i väldigt mycket genom åren.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Utvärdering efter köp 
Utvärderingen efter ett köp sker genom att konsumenterna jämför sina upplevelser av produkten, 

med de förväntningar som personen hade före köpet. Möts eller överträffas förväntningarna 

anser sig samtliga respondenter som nöjda. Om förväntningarna ej uppnås uppstår ett missnöje. 

En respondent berättar om att hon blivit missnöjd efter ett köp av kyl och frys, då hon insåg att 
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dessa inte hade ett så stort förvaringsutrymme som hon förväntat sig. Detta missnöje spred 

kvinnan till vänner och bekanta, men efter att dessa påtalat att många av dagens kylar och frysar 

har mindre utrymme, förbyttes hennes missnöje mot nöjdhet. Personer i individens närhet kan 

alltså påverka efterköpskänslorna, såväl positivt som negativt. Flertalet respondenter nämner att 

de gärna berättar för närstående och bekanta om deras känslor efter köp. 

”Jag blev galen först, jag fick inte plats med grejerna vi hade, vi fick ju slänga en hel del och 

nu är det jättesvårt att få in det jag behöver ha i frysen, så det känner jag är väldigt negativt, 

jag vänjer mig ju och nu är det bara Lars och jag men hade vi varit en familj på fyra 

fortfarande då hade jag tyckt att det här var för lite, men nu har vi en stor box ute i ett av 

förråden också, men den är ju tom men den möjligheten har jag ju, om jag skulle vilja, men 

det är en väldigt stor skillnad och det här har jag resonerat med folk om, både i 

bekantskapskretsen och på jobbet, och dom har ju samma erfarenheter, så vi har ju enats 

om, jaha det är som det är då, och det är för miljön, det får vi väl acceptera. (Kvinna, 56 år, 

Norrköping.)  

Påverkan 
Ett flertal av personer anser att de i stor utsträckning blir påverkade av såväl nära som mer 

avlägsna personer i sin omgivning. Vidare tycks butiksbiträden, enligt flertalet av de intervjuade, 

ha en relativt stark påverkan på konsumentens köpbeslut. Respondenterna lyssnar mer till 

butikspersonal som upplevs vara kompetent och serviceinriktad.  

”Bestämmer jag mig för att det här ska jag ha, och pratar lite med dom som är 

professionella, jag lyssnar nog mera på dem som är professionella.” (Kvinna, 65 år, 

Stockholm.) 

Några personer menar att personalen kan påverka dem att välja ett helt annat alternativ än det 

som var tänkt från början. En kvinna som skulle inhandla vitvaror beskriver hur hon blev 

övertalad av butikspersonalen att välja ett dyrare alternativ, då expediten ansåg att designen på det 

nya alternativet var snyggare: 

Vidare uppger några respondenter att de aktivt följer direktreklam när de bestämt sig för att köpa 

en viss typ av produkt, för att få ett hum om marknaden, dess utbud samt prisnivåer. Detta 

nyttjas och finns i bakhuvudet när personerna besöker den butik de vanligen brukar handla i. 

4.3 Kläder – en trogen generation som vill ha kvalité 
Under våra djupintervjuer med Generation 55 plus har vi funnit att flertalet av de intervjuade inte 

har något speciellt intresse gällande kläder. Flera framhåller att deras intresse för kläder med åren 
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blivit allt mindre och att detta främst beror på att man på äldre dagar känner sig allt mer trygg i 

sig själv och inte kräver den bekräftelse som man tidigare sökt från sin omgivning.  

”Jag klär mig inte för andra längre. Förut behövde man klä sig på ett visst sätt och ha det 

senaste, men jag har inte alls något behov av det längre.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

Behov 
Under intervjuerna med Generation 55 plus har det framkommit att de behov som driver och 

präglar köpbeteende när det gäller kläder främst är av mer medveten behovskaraktär. Vi kan 

således inte finna att denna generation i någon större omfattning styrs av bakomliggande 

drivkrafter som var fallet med Generation Y. Samtliga respondenter har givit uttryck för att de är 

relativt medvetna om de behov som driver individens köpbeteende gällande kläder och vi 

kommer i detta avsnitt därför främst beröra de mer medvetna behoven.  

Generellt har vi sett att de behov som ligger till grund för Generation 55 plus köpbeteende vad 

gäller kläder främst är av funktionell karaktär:  

Jag köper grejer för att jag ser en funktion i det. (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

Vidare nämner ett flertal av de intervjuade att de främst köper kläder då ett ersättnings- eller 

kompletteringsbehov uppstått:  

”Jag blir tvungen. Behöver något nytt, det andra var sönder. Går inte att ha längre. Finns 

ett behov, alltså ett direkt behov.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

”Jag kan plötsligt upptäcka att jag sitter i någon gammal skjorta.” (Man, 61 år, Stockholm.) 

Många av de intervjuade har framhållit att de inte köper nya kläder förrän ett behov uppstått. 

Flertalet vill inte anamma en slit-och-slängmentalitet och de menar även att detta är ett generellt 

drag hos denna generation. Kvalité har i detta sammanhang blivit ett ledord för samtliga av våra 

intervjuade, detta för att kläderna på så sätt ska kunna hålla längre. En kvinnlig respondent 

kopplar ihop sitt behov av kvalitet vad gäller klädesinköpen med sitt avståndstagande från en slit-

och-slängmentalitet och en man om sin syn på slit och släng: 

”Det är också kvalité, för det är mycket mindre slit och släng i mitt liv, köper jag ett par 

byxor så blir det ett par svarta byxor, jag kan ha dom till olika kavajer och dom ska hålla 

och dom ska se snygga ut i längden.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Jag nänns inte slänga någonting. […] Jag handlar nästan inga kläder.” (Man, 66 år, 

Norrköping.) 
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De intervjuade vill att deras kläder ska se snygga ut och också hålla länge. Samtliga uttrycker 

också att de ser ett tydligt samband mellan ett högt pris och en god kvalitet, varpå de oftast kan 

tänka sig att betala lite extra för just en hög kvalité. Flertalet av de tillfrågade ger här uttryck för 

att de är ganska prisokänsliga vid sina val av kläder: 

”Jag betalar hellre lite mer, så att kläderna sitter ihop en stund. Jag skulle ju kunna köp 

sådant slit och släng men, nä. Jag vill gärna att knappen sitter kvar när jag kommer hem 

med påsen också.” (Kvinna, 61 år, Norrköping.)  

”Jag köper alltid kvalité, jag köper hellre en sak en gång om året med kvalité än att jag 

köper tio ’skitsaker’ bara för att man ska köpa mycket saker, det roar mig inte. (Kvinna, 54 

år, Stockholm.) 

De respondenter som ofta anser att de handlar kläder utifrån ett kompletteringsbehov tänker 

noga ut vilka kläder de redan har och hur det nya plagget kan komplettera den gamla garderoben 

och därmed bidra till nya kläduppsättningar och kombinationer.  

”Då börjar jag planera i huvudet, ’vad har jag i garderoben? Vad kan gå med det?’” ( 

Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Så fort jag köper ett plagg så kan jag kombinera det till minst tio olika plagg som jag redan 

har i garderoben.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

Ett fåtal respondenter och här främst kvinnliga har framhållit att de har ett något större intresse 

för kläder, och dessa personer ger uttryck för att det främst är de emotionella behoven som 

driver deras köpbeteende. Kläder skänker dem känslor av glädje och nöje: 

”Jag har alltid varit modeintresserad, tyckt om att ändra utseendet, byta kläder. Jag har 

alltid tyckt att det varit skojigt med kläder.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Vidare har respondenter med ett stort klädintresse framfört att kläder ger en bild av människors 

personlighet. En propert klädd person kan t ex ge ett intryck av att vara kontrollerad och driftig. 

Genom kläderna kan individer också lätt placeras in i olika fack:  

”Jag tycker att det ger en bild av människan om du är propert klädd när jag möter dig och 

är klädd med tanke, så ger ju det en bild av din personlighet också att du har en viss kontroll 

på tillvaron och att du är ambitiös, så att du vill göra ett gott intryck.” (Kvinna, 56 år, 

Norrköping.) 

”För mig är kläder ett sätt att uttrycka min person.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 
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”Det är ju kul om människor ser fräscha och fina ut, då kan man ju bjuda på det från sig 

själv också, då menar jag det är ju inte så kul att se folk som ser ut som slashasar.” (Kvinna, 

61 år, Norrköping.)  

Flera respondenter har uttryckt vikten av kläder i samband med individernas profilering. Det har 

här främst handlat om hur personerna klär sig för sin yrkesroll. Utanför arbetet är generationen 

ofta ganska ointresserade av kläder. En manlig respondent belyser hur kläder speglar den 

yrkesroll individen innehar och hur han väljer kläder som passar in i hans yrkesroll som advokat:    

”Jag har ett sånt typ av jobb så att det är en roll, är du snickare så har du Snickers på dig 

och är du advokat så har du kostym och skjorta och slips och ett par skor.” (Man, 65 år, 

Stockholm.) 

Samtliga av de tillfrågade tycker det är viktigt att välja kläder som ser snygga ut men det finns 

ingen längtan hos de tillfrågade att följa de många trender som råder inom klädesindustrin. Det 

råder en viss rädsla hos flertalet av de intervjuade att klä sig för ungt genom att välja allt för 

trendiga och moderiktiga kläder då detta inte anses acceptabelt i respondenternas 

umgängeskretsar: 

”Man kan ju inte ha precis det senaste modet så gammal som jag är.” (Kvinna, 61 år, 

Norrköping.) 

”Så vill man inte heller falla i den fällan, att man försöker se yngre ut än man är och sånt 

där.” (Man, 61 år, Stockholm.) 

Vikten av att vara unik vad gäller kläder är något som flera respondenter tangerat vid och här 

främst de med större klädintresse, som menar att de medvetet väljer att köpa kläder som de vet 

inte finns så många exemplar av. Det är främst vid fester och sammankomster som 

respondenterna inte vill komma klädda i likadana kläder som andra.  

”Jag vill inte ha något som någon annan har.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

”Jag blir väldigt glad när jag hittar en grej, och det bara finns en grej så att inte 58 000 kan 

köpa samma sak. Jag gillar att inte vara som alla andra.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

En person har även nämnt att hon väljer kläder som hon vet att inte så många har för att på så 

sätt inte placeras in i något fack och behålla sin självständighet.  

”Jag tycker inte om att kategoriseras. Jag måste ha någonting som är lite ’different’. Det är 

väl mitt behov av självständighet.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

Slutligen har ingen av de intervjuade framhållit att de tar hänsyn till miljön på något speciellt sätt 

vid klädinköp.  
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Informationssökning 
Informationssökningen tar vanligtvis sin början då ett behov uppstått hos våra respondenter. 

Endast det fåtal respondenter som har ett ganska stort intresse för kläder framhåller att de 

kontinuerligt söker information och inspiration. Den kontinuerliga skanningen sker dels genom 

att läsa modemagasin men också genom att besöka ett antal på förhand utvalda butiker.  

Vi vill dock påpeka att endast två av de intervjuade framhöll att de aktivt och kontinuerligt 

inhämtar information. Övriga personer söker främst information då ett behov av en produkt 

uppstått. Informationssökningen inom Generation 55 plus sker alltså främst vid själva 

köptillfället, genom att respondenten berättar för butiksbiträdet vad hon/han söker varefter 

personalen i butiken förväntas hjälpa individen att plocka fram passande produkter. 

Respondenten väljer oftast något av dessa alternativ. De tillfrågade går nästan alltid till en eller ett 

fåtal butiker, främst då de uppskattar och värderar en ärlig och långvarig relation till sina 

inköpsställen. Relationen gör att de tillfrågade vågar lita på att personalen kan välja ut kläder som 

passar och att detta är ärligt menat. Vi kan med våra djupintervjuer utskilja att Generation 55 plus 

är mycket lojala mot sina butiker:  

”Ska jag köpa kläder går jag till Johanssonskan, dom har kläder som passar mig och min 

ålder och dom är så trevliga. De vet vad jag passar i och föreslår kläder. Hon visar, det är 

det som är bra i en sån butik. Om man handlar på ett ställe så vet dom vad man är för typ: 

’Du är mer jack eller jeanstypen, inte kostymtypen’. Där kan jag lita på försäljaren och få 

hjälp och råd.” (Kvinna, 67 år, Norrköping.) 

”Det är ingen skanning av marknaden utan vi går dit och så skannar vi i butiken. Och hittar 

vi inget där så går vi ingen annanstans heller, då väntar vi i stället tills dom får in någonting 

mera. Jag kan inte tänka mig att gå runt.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

”I affären så rådgör man ordentligt med expediter och tvingar dom att visa sitt 

yrkeskunnande, förklarar vad man är ute efter och ber om guidning.” (Man, 61 år, 

Stockholm.) 

Ovanstående citat tar upp vikten av en kompetent och kunnig butikspersonal. Flertalet av 

respondenterna har framfört att det är viktigt att butiksbiträdet har en god kunskap om kläder 

och även besitter en förmåga att lätt plocka fram plagg som passar kunden och de ändamål dessa 

ska användas till. Personalen ska dessutom ha ett trevligt och serviceinriktat sätt 

Samtliga av de intervjuade framhåller att de vet vilka butiker som har kläder som passar dem, 

varpå deras informationssökningen främst riktas till dessa.  Respondenterna har också på förhand 

valt att inte besöka vissa butiker, då de inte tror sig finna något som passar deras smak och stil 
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där. Informationssökningen riktas således främst mot en eller ett fåtal butiker som 

respondenterna har en långvarig relation till.  

”Jag vet ju vilka affärer som har den stilen som jag gillar.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

”T ex går jag till Marella, där har jag handlat mycket. Det är ett litet systermärke till Max 

Mara, men billigare.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Jag handlar oftast allt på en gång, vanligtvis går jag till Dressman.” (Man, 66 år, 

Norrköping.) 

Många av de intervjuade upplever också att de inte har den tid som krävs för att gå runt i affärer 

för att undersöka utbudet. Detta faktum i kombination med att samtliga av respondenterna 

upplever att de har en bättre ekonomi än tidigare bidrar till att de inte besöker olika butiker för 

att jämföra priser. 

”Förr gick jag runt mer och letade och jämförde och var kanske lite mera prisnoga men nu 

går jag mer på känsla. Hittar jag en kavaj som motsvarar mina förväntningar då slår jag 

till. För att jag har bättre med pengar idag.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Jag har blivit lite klädtokig. Jag hade inte råd när jag var yngre, därför känns det så skönt 

nu när jag har råd. Pris är inte viktigt, hade du frågat mig för tretio år sedan hade priset 

varit avgörande, men inte nu, priset kommer i andra hand.” (Kvinna, 67 år, Norrköping.) 

Internet används i någon större utsträckning vid klädinköp. Enbart en av de tillfrågade har nämnt 

att hon efter råd från en bekant besökt en hemsida, som var specialiserad på ballerinaskor som är 

svåra att få tag på i Sverige. 

Flertalet av våra intervjuade inhämtar information vad gäller kläder från sina vänner och bekanta 

samt från sina olika butiker. Detta främst på grund av att de har en långvarig relation till 

informationskällan vilket gör att råden känns tillförlitliga och ärliga.   

Sammanfattningsvis kan vi säga att ärlighet och tillförlitlighet är ledord för de källor där 

Generation 55 plus främst väljer att söka sin information.  

Alternativutvärdering 
De flesta respondenter framhåller att de tydligt vet inom vilken produktkategori de skall köpa, 

men inte nödvändigtvis exakt hur varan skall se ut. Detta då de oftast inte är så uppdaterade kring 

vilka produkter som finns samt vilket snitt dessa kläder skall ha. Generation 55 plus har således i 

allmänhet inga eller ytterst diffusa alternativt omedvetna bilder av vad som eftersöks. 
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Då flertalet av de tillfrågade väljer att endast gå till ett fåtal affärer som de också har en god 

relation till, förlitar de sig oftast på att butiksbiträdet kan välja ut lämpliga alternativ ur butikens 

sortiment. Respondenterna prövar sig sedan fram tills de man hittar det alternativ som ser 

snyggast ut och som sitter bäst. I denna urvalsprocess har butikspersonalen en stor påverkan men 

också närståendes utlåtanden spelar in. Flera personer har här framhållit vikten av att prova 

kläderna före köp: 

”När jag hittar det så provar jag det, ser jag att det passar bra.” (Kvinna, 65 år, 

Stockholm.) 

”Jag frågar alltid min man om jag är snygg i det här, expediten avgör ju också.” (Kvinna, 

67 år, Norrköping.) 

Samtliga tillfrågade tar hänsyn till kvalitet då de väljer mellan olika alternativ. Pris blir för många 

underordnat då det viktigast är att kläderna håller och ser snygga ut länge.  

”Kvalité är jätteviktigt.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

Många av de tillfrågade framhåller att de inte springer runt i olika affärer för att hitta det billigaste 

alternativet utan väljer att köpa produkten direkt när man hittat en vara som man gillar: 

”Jag kan väl tycka att en 50 lapp mer eller mindre spelar ingen roll.” (Kvinna, 56 år, 

Norrköping.) 

Varumärken är inte av särskilt stor vikt menar samtliga våra respondenter. Även här är kvalité 

överordnat, då de framhåller att de gärna kan tänka sig att köpa kläder utan varumärke bara dessa 

håller en god kvalitet och ser snygga ut: 

”Varumärket i sig bryr jag mig inte så mycket om, om plagget har den kvalitén som jag 

känner, som jag ser, bara jag ser den och snittet, så spelar det ingen roll att den inte har en 

enda lapp i sig. Fullständigt ointressant.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

”Märken dom är inte viktiga, men ofta ser man ju att det som är lite dyrare det är ju bättre 

kvalité, men märket i sig är inte viktigt.” (Kvinna, 67 år, Norrköping.) 

Köp 
Generation 55 plus handlar främst i en eller ett fåtal butiker, och gärna flera produktkategorier på 

samma inköpsställe: 

”Strumpor köper jag också på den där firman där jag köper mina kostymer och kalsonger 

köper jag i Frankrike där jag köper mina skjortor.” (Man, 65 år, Stockholm.) 
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Flera respondenter har här nämnt att de föredrar mindre butiker då . Detta då de tycker det är 

lättare att överblicka utbudet där, vilket gör det lättare och att hitta. En kvinnlig respondent berör 

något som flera personer talat om under intervjuerna: 

”Men jag hittar alltid saker i dom där små boutiquerna.” (Kvinna, 61 år, Norrköping.) 

Flertalet har också nämnt att de uppskattar den personliga relation i mindre butiker, där 

personalen känner igen dem och kan välja ut kläder åt dem efter deras personliga stil: 

”Hon känner mig, vi känner varandra, så hon kan säga, titta vad jag har till dig, och hon vet 

precis vad jag tycker om. ”(Kvinna, 61 år, Norrköping.) 

Den nära relationen kan vändas till en nackdel om butiken inte levererar den service man 

förväntar sig som kund. Flera berättar om hur ett felaktigt bemötande från personalen gör att 

man aldrig skulle handla i butiken igen: 

”Jag stör mig när butikspersonal tjafsar, då skulle jag aldrig handla där igen. […]KappAhl 

går under Konsum och du vet vad jag sagt om Konsum, de som var på Konsum trodde de 

ägde hela affären.” (Man, 66 år, Norrköping.) 

Endast en respondent har framhållit att hon vid ett enstaka tillfälle har handlat kläder på Internet. 

Utvärdering efter köp  
Flertalet respondenter beskriver att de efter köp kan känna sig mer eller mindre nöjda med den 

produkt de har köpt. Många av de tillfrågade framhåller att de främst köper kläder som 

kompletterar deras redan befintliga garderob och känner sig nöjda om plagget passar in 

tillsammans med de kläder personen redan har, vilket ökar antalet möjliga klädeskombinationer: 

”Det är att det sitter bra, det passar ihop med andra saker som man har. Ju mer jag kan 

kombinera det med andra grejer som jag har, ju större användningsområde får jag ju.” 

(Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

”Jag har använt det så mycket så det är betalt.” (Kvinna, 67 år, Norrköping.) 

Även en annan respondent berättar om att hon blir nöjd då hon kan ha klädesplagg länge och 

främst de kläder som är dyra: 

”När jag blir övertygad om att det här var ett bra köp, att jag sätter på mig det och att jag 

planerar att det här kommer jag att kunna ha ’jättelänge’. Och det är oftast så om jag köpt 

en kappa som var dyr är jag nöjd då jag fortfarande har den varje vinter.” (Kvinna, 65 år, 

Stockholm.) 
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Vidare är det för flera av de intervjuade viktigt att de förväntningar som de har på produkten 

infrias och motsvaras för att positiva efterköpskänslor skall uppstå. Förväntningar gäller oftast 

inte bara plagget och dess kvalitet utan hela köpupplevelsen, vilket inkluderar såväl en trevlig 

butik som kunnig och tillmötesgående personal. En kvinnlig respondent förklarar vad som måste 

uppnås för att hon skall uppleva sitt köp som positivt: 

”För det första att den motsvarar de förväntningar jag hade på plagget från början och sen 

hur jag blir mottagen i affären och vilken hjälp jag får till exempel.” (Kvinna, 56 år, 

Norrköping.) 

Positiva efterköpskänslor är i allmänhet en förutsättning för återköp. En manlig respondent 

belyser att han gärna skulle kunna tänka sig att gå och titta på Gant när han behöver en ny jacka, 

detta då han tidigare haft en Gantjacka som han varit väldigt nöjd med: 

”Ja alltså, om jag har köpt någonting som jag har haft, som har varit bra, som jag har trivts 

i. Kommer ihåg, jag köpte för många, många år sedan, så köpte jag en Gantjacka och sen 

köpte jag någon likadan igen och jag skulle gärna gå in och titta på Gant igen, som jag har 

bra erfarenhet av.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Flera av respondenterna framhåller även att de inte blir avskräckta från att göra återköp av ett 

visst varumärke om det visar sig att det köpta plagget inte motsvarar förväntningarna, men de blir 

mer observanta nästa gång de köper ett plagg från samma märke. Skulle dock missnöje uppstå 

fler gånger väljer respondenterna oftast inte att fortsätta köpa kläder från detta varumärke.  

”Jag har blivit snopen över att tyget inte har varit så bra som jag har trott men jag skräms 

inte bort från märket, utan jag provar ju gärna igen men skulle det bli en trend då skulle jag 

nog få släppa det märket i så fall.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.)  

”Jag tror inte att de försuttit sin chans, men jag är mer observant nästa gång. (Kvinna, 61 

år, Norrköping.)  

Påverkan 
Påverkan sker i hög grad från expediter i de affärer som de intervjuade har en långvarig relation 

till. Flertalet menar att de litar på personalen i dessa butiker, då dessa personer anses ha ett stort 

kunnande och också anses ärliga. Ärligheten bottnar enligt respondenterna i just den långvariga 

och ofta personliga relation mellan konsumenten och butiken samt dess personal, samt att 

säljarna inte vill lura på konsumenten vad som helst utan verkligen ser till kundens speciella 

behov:  

”Jag litar mycket på försäljaren vad det gäller kvalité och sånt där, det gör jag. För dom är 

proffs och dom vet, det här tyget är liksom bra och det här tyget kan du sitta med i en 
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läderstol på kontoret utan att du blir blank i brallorna efter två veckor. […] Jag har byggt 

upp en relation, som alltså är mångårig och förtroende och jag vet han skulle aldrig liksom 

pracka på mig någonting.” (Man, 65 år, Stockholm.)  

”Jag påverkas ju också av expediten ska jag erkänna, för säger dom: - ’å den där sitter 

kanonsnyggt på dig och vilken färg vad du passar bra i den’, det påverkar mig.” (Kvinna, 56 

år, Norrköping.) 

På frågan om en respondent skulle lita lika mycket på personalen som jobbade på H & M som på 

de inköpsställen han vanligtvis handlar kläder svarade denne:  

”Inte på H & M, nej. Dom kan inte tala om det, för dom ska väl bara säga JA, det är ju 

deras uppgift. De ska ju sälja. De kan ju inte säga: - ’Nej, jag tycker inte du ska köpa här, du 

ska gå till den och den och köpa just den här typen av produkt, för att våra håller nog inte 

riktigt måttet i flera år’.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Detta citat visar på hur viktigt det är för Generation 55 plus med en långvarig och personlig 

relation till inköpsställena, för att tillit och påverkan skall kunna uppstå. Citatet belyser återigen 

också vikten av kvalitet och hållbara produkter. Dessa aspekter är något som samtliga av de 

tillfrågade berört.  

Flera av de intervjuade har även gett uttryck för att de uppskattar och påverkas av en 

butikspersonal som ger god service och får kunden att känna sig lite extra omhändertagen. En 

kvinnlig respondent berättar i detta avseende:  

”Vid något tillfälle där det var en expedit som sprang och hämtade saker som hon tyckte att 

jag passade i och det tycker jag jättekul, inte för att jag tog allt men hon kom med några 

riktiga godbitar, det tycker jag är lite extra.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.)  

Vidare har flera av respondenterna belyst att de främst påverkas av personer som de anser ha stor 

kunskap om kläder. Dessa är främst butiksbiträden men också andra personer i individens närhet 

som anses klädkunniga och själva klär sig snyggt har inverkan på de intervjuades 

klädeskonsumtion.  

Samtliga av de intervjuade gör oftast sina inköp vid en eller ett fåtal butiker och anser sig bli 

påverkade av butikens atmosfär samt sortiment, och väljer i de allra flesta fall butik före 

varumärke vid köp av kläder. 

”Jag inspireras ju av de boutiquerna som jag går till.” (Kvinna, 61 år, Norrköping.) 

Enbart ett fåtal av de tillfrågade ger uttryck för att de påverkades av kanaler som modetidningar 

och TV- program. Man menar visserligen att dessa kanaler ger vetskap om vilka snitt och material 
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som gäller, men framhåller att man inte påverkas i sådan grad att man anammar trenderna fullt ut. 

Det handlar snarare om att välja klassiska plagg, men med ett modernt snitt. En respondent 

berättar om hur trender måste mogna fram, för att kännas snygga. Vidare berör hon hur hon 

påverkas av detaljer, tyger och accessoarer, vilket hon sedan har i bakhuvudet då hon skall göra 

sina klädesinköp:  

”Dom är ju extrema modereportagen i dom tidningarna, så det är ju inget man kan ta till sig 

direkt, utan man inspireras mer av detaljerna och det finns ofta beskrivet i tidningen vilka 

detaljer som kommer. T ex nu på våren då eller sommaren har man ju redan beräknat vad 

som kommer till hösten, då finns det där med lite i bakhuvudet och mognar in sakta. Det är 

liksom vilken typ av skärp t ex som kommer om det är skärp eller inte, längd på kjolarna, 

längden på långbyxor om det ska vara korta eller långa kavajer, (…) sen har ju jag det 

ganska klart för mig till hösten. (…) Så för mig passar det ju väldigt bra att få dom här 

influenserna i Elle nu då, för att jag behöver kanske ett halvår, ett år att mogna in i dom här 

nya modetrenderna. Jag kan till och med tycka att dom som hugger på det där direkt och 

kommer med något väldigt nytt här i Norrköping, då kan jag tycka att det inte ens är snyggt, 

för att jag behöver en lite längre tid att vänja in mig för att jag själv ska tycka det är 

snyggt.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.)  

”Mode är lite viktigt, men det ska vara för min ålder.” (Kvinna, 67 år, Norrköping.) 

Slutligen har samtliga intervjuade framhållit att de i dag känner sig relativt säkra i sig själv och 

därmed inte generellt påverkas i lika stor grad som de gjorde när de var yngre.  

4.4 Kapitalvaror – emotionella eller rationella det är frågan? 
Generation 55 plus ser främst produkter som bilar och motorcyklar som kapitalvaror. Några 

respondenter har också berört att hus skulle kunna ses som en kapitalvara, men denna typ av köp 

har sedan ej diskuterats under intervjuerna. Huvudfokus under intervjuerna har istället varit 

inköp av fordon och då främst köp av bilar. 

Generationens köpprocess för kapitalvaror är enligt flertalet intervjuade relativt omfattande och 

tidskrävande då kapitalvarorna kräver stort kapital och därmed också innefattar en betydande 

ekonomisk risk. Generellt har våra tillfrågade en relativt god ekonomi, vilket har bidragit till att 

pris inte är den avgörande faktorn vid ett bilköp. De intervjuade framhåller istället andra aspekter; 

så som en god kvalitet, skön komfort, bra service, snygg design samt körglädje. 

Behov  
Samtliga av våra respondenter ser bilen som ett viktigt hjälpmedel för transport i det dagliga livet. 

Mindre än hälften framhåller att de har ett större intresse i och kring sina bilköp och detta gäller 
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främst de manliga respondenterna. De med ett intresse för bilar drivs mer av emotionella behov 

såsom körglädje och design medan de som inte finner bilköp särskilt intressant mer ser till de 

praktiska aspekterna såsom bränsleförbrukning, service samt utrymme. Samtliga respondenter ger 

dock uttryck för att de olika behoven som personen upplever styr vilka kriterier som sätts upp 

och senare blir centrala aspekter för alla delar i köpprocessen. En respondent som inte finner 

något intresse kring bilköp uttrycker sig så här och fångar fleras tankar kring fordon: 

”Det spelar ingen roll vad det är för märke, det har ingen betydelse, huvudsaken är att bilen 

rullar in till mitt arbete och inte stannar.” (Kvinna, 61 år, Norrköping.) 

En annan tillfrågad med ett visst intresse för bilar, lyfter fram behovet av att vara lite unik för att 

därmed sticka ut något. Detta är generellt för våra respondenter med en passion och ett intresse 

för bilar: 

”God väghållning, rejäl motor, bra bromsar och sen se lite fräck ut och så inte varje mans 

egendom.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Hälften av respondenterna uttrycker att de på äldre dagar gärna vill känna sig lite ungdomliga. 

Dessa unnar sig därför gärna lite lyx och väljer ofta en bil som är pigg, lite mindre och har en 

något tuffare design: 

”Det är nog lite slå sig fri från det här gamla mönstret, man är vuxen nu och barnen har 

flugit ut nu och man kan kosta på sig lite extra skoj, lite extra lyx kanske.”  (Kvinna, 56 år, 

Norrköping.)  

Några av de intervjuade berör även att de på ålderns höst inte har så stora krav på bilen. De 

menar att man inte behöver så stora och starka bilar längre utan istället behöver en bil som är 

smidig att ta sig i och ur samt med en skaplig komfort: 

”Jag behöver inte stor motor och automat längre, nu när jag slutat arbeta. Men vi behöver 

en bil som är smidig att ta sig i och ur och som är skön att åka i.” (Man, 66 år, Norrköping.) 

En respondent nämner också ett behov av att kommunicera sin köpkraft till sin omgivning, 

genom att välja en bil som de flesta vet är dyr i inköp. Detta är något som vi dock bara sett hos 

ett fåtal av de tillfrågade. 

”Ja, det vore väl lönlöst att förneka att någonting kommuniceras. Man kommunicerar ju till 

sin omgivning men det är ju inte, nu är ju bilen onekligen rätt dyr, så man skulle kunna säga 

att man kommunicerar också min konsumtionsförmåga helt enkelt, med att jag har det bra 

ställt, titta på mig vad jag kör för bil.” (Man, 61 år, Stockholm.) 



 

 112

Flertalet nämner att de gärna väljer en bil som passar deras personlighet och profilering, och man 

har klara bilder av vad olika varumärken signalerar till omgivningen. En kvinna talar om hur hon 

gör ett medvetet val av Golf för att signalera en låg profil. 

”Min första bil var en ’folka-bubbla’ och sen hade jag en Golf med den här snedrutan. Jag 

gillar dom, dom är också lite ’low profile’. En BMW skulle jag aldrig sätta mig i alltså, för 

det är bara jävla arroganta uppnästa människor som sitter i dom där bilarna. Jag hatar 

dom, jag tycker dom är vidriga. Eller också är det sådan där pizzabagare eller jugoslaver 

som ska liksom ut och slå ihjäl varandra.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

Informationssökning 
De intervjuade har ofta klargjort kriterier utifrån de behov individen har och upplever. 

Kriterierna ligger sedan till grund för informationssökningen samt den senare 

alternativutvärderingen. En kvinna uttrycker sina behov där hur hon gärna vill ha en mindre, 

säker samt bränslesnål bil, detta då hennes behov av plats ej längre är lika stort sedan barnen 

flyttat ut: 

”Jag tycker det är onödigt att sitta köra i en så stor bil som jag gör, för det drar ju trots allt 

mera bensin eller diesel som i vårt fall. (…) 90-95% åker jag ju ensam i min bil och då är 

det onödigt att ha plats för så många, så jag tycker det vore bättre och ha en lite kompaktare 

variant, sen kan jag tycka att det är bra att ha en säker bil med tanke på att jag sitter och 

åker dom här milen fram och tillbaka varje dag då.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Flertalet av personerna vill ha och söker bränslesnåla bilar men nämner inte miljöaspekten som 

grund för detta val. Här handlar det istället främst om de ekonomiska fördelarna. Endast en av de 

tillfrågade såg miljöaspekten som extra viktigt vid valet av bil: 

”Det var mer kostnadsargument.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Efter det att konsumenterna klargjort vilka kriterier som är viktiga hos den bil de ska köpa 

intensifieras informationssökningen. Hos de respondenter som har ett uttalat intresse sker 

informationssökningen mer kontinuerligt och här talas det om att man ofta skannar av 

marknaden i rent intresse, genom att läsa biltidningar eller genom att titta på motorprogram. 

”Jag tror alltså specialtidningarna är det viktigaste för den som är verkligt intresserad, här 

får du läsa, följa upp en längre tid och sen så småningom så hittar du kanske någonting som 

ser intressant ut i den.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Intervjuade med ett stort bilintresse söker företrädesvis information om alternativ med mer 

emotionellt uttalade kriterier såsom körglädje, en häftig design eller en stark motor. Dessa 

respondenter har också väldigt klara uppfattningar om vilka varumärken de kan tänka sig att söka 
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information om samt senare eventuellt utvärdera och köpa. Här är det också viktigt att det 

varumärket signalerar stämmer överens med individens val av profilering gentemot omgivningen. 

”Audi är tyskt, lite rejält så där, rullar på. Det är ju en jättebra bil, men det är inte 

någonting som får hjärtat att bulta”. (Man, 65 år, Stockholm.) 

”Men på något sätt är det så, tycker jag att Mercedes fortfarande har den där 

direktörsbilstämpeln på sig, att bara va dyr och lite pompös utan att ha de där sexigare 

egenskaperna som jag tycker både BMW och Audi har. Audi har också tycker jag blivit lite, 

dels lite för vanlig men också inte samma särpräglade elegans som BMW.” (Man, 61 år, 

Stockholm.) 

Även respondenter med ett inte lika uttalat biintresse och med mer rationella behov så som 

exempelvis ekonomi och säkerhet har klara uppfattningar om vad olika varumärken står för och 

vilka de kan tänka sig att söka mer information om.: 

”Volvo är det i väldigt stor utsträckning, för att det är en säker bil som vi tror att det är 

ganska bra andrahandsvärde på också, känns genuint och jag har alltid tyckt om att köra 

Volvo.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Gemensamt för 55 plussarna är att de också söker information hos individer de anser har ett stort 

kunnande vad gäller fordon. Dessa kan vara bilförsäljare, verkstadsarbetare eller mer närstående 

personer i individens omgivning. De kvinnliga intervjuade som inte finner bilköp särskilt 

intressant, låter ofta mannen i hushållet ta hand om stora delar av bilköpet. Detta då de ofta anser 

att dessa har ett större kunnande. 

”Lasse har ganska stark påverkan där. För mig är egentligen inte bilen särskilt viktig.” 

(Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

En man med ett starkt uttalat intresse belyser även han vikten av att rådfråga personer som 

verkligen kan sin sak: 

”Men jag går hellre till verkstaden för att prata bilar än jag går till försäljaren och pratar 

bilar. Försäljaren vet ju jämfört med verkstaden väldigt lite. Verkstaden vet ju både vad som 

går sönder och vad som ska repareras och så och vad det nya är och sånt där, vad 

förändringar är i bilarna. Det vet ju ingen säljare, han sitter ju och fyller i formulär.” (Man, 

65 år, Stockholm.) 

Vidare söker flertalet av de intervjuade informationer från tryckta källor, så som exempelvis 

tidningsreklam. Enbart de riktigt intresserade respondenterna söker i mer specialinriktade 

biltidningar och magasin. Dessa personer menar också att dagens reklam inte ger tillräcklig 
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information om t ex tekniska data. Personen som uttalat sig om menar att informationen i 

reklamen är mer lättförståelig för den stora massan, som han inte tror vet så mycket om bilar: 

”Jag menar ta och titta på en annons idag så kan du inte se koldioxidhalt och du ser i bästa 

fall hur mycket den drar men det är allt som finns i tidningarna. Förr i världen så fanns det 

ju tekniska uppgifter om den, det finns ju inte idag.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Informationssökning på Internet har inte skett bland våra respondenter i någon större 

omfattning. Slutligen kan nämnas att det som alla respondenter belyser är att de rådfrågar 

personer med en god kunskap inom bilindustrin. 

Alternativutvärdering 
Samtliga respondenter menar att de endast har ett fåtal alternativ kvar att utvärdera efter det att 

de centrala kriterierna identifierats och en större informationsökning genomförts. En kvinna som 

tidigare nämnt att hon funnit säkerhet och god ekonomi, som de viktigaste kriterierna säger: 

”Det blir nog bara ett fåtal alternativ kvar tror jag och då kan jag mycket väl tro att det 

kommer att luta mot en Volvo.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Flertalet har även uttryckt djupt rotade känslor och uppfattningar kring olika varumärken som 

också bidrar till att enbart ett fåtal märken och modeller utvärderas: 

”Jag hade bestämt mig innan, samma modell som tidigare. Diesel, samma färg, behöver 

ingen stor motor eller automat längre.” (Man, 66 år, Norrköping.) 

God service av bilen är vidare en viktig faktor för samtliga respondenter och detta är också en 

aspekt som noga tycks vägas in då olika alternativ skall utvärderas. Nedan citat belyser 

respondenternas strävan efter en god service: 

”Däremot om man tar märken, olika märken och om du kan hitta skillnader på servicenivåer 

där, då tycker jag att det är väldigt viktigt. Du ska aldrig köpa en Volvo av den anledningen 

att, jag har förstått att, så var det i alla fall tidigare man fick vänta 3 månader innan man 

fick in den på service t ex, det ska finnas en tillgänglighet.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

 ”Service, det är jätteviktigt.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

De som tidigare nämnt att de främst ser till de emotionella kriterierna hos en bil menar även att 

dessa fäller det slutliga avgörandet. En respondent som nyligen köpt en ny bil säger: 

”BMW, det som fällt utslaget är utseendet.” (Man, 61 år, Stockholm.) 

Pris tycks inte vara en avgörande faktor bland våra respondenter. Dock har vi uppfattat att bilens 

bränsleförbrukning är en viktig faktor vid alternativutvärderingen hos samtliga av våra 
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respondenter. Flertalet nämner också att de väljer det alternativ där de upplever att de får mest bil 

för pengarna. 

Köp  
Endast två respondenter har framhållit att de föredrar att köpa begagnade bilar istället för nya. 

Det främsta skälet har här varit att de tycker att värdeminskningen de första åren av bilens liv är 

så pass stor att det motiverar att köpa en begagnad bil. De som köper begagnat väljer dock att 

göra detta från auktoriserade bilfirmor och inte från privatpersoner. En respondent kan däremot 

tänka sig att sälja sin bil på Internet.  

”Fördelen när man köper hos en bilfirma, det är att de har ett visst ansvar för det de säger. 

Det finns ju en garanti där. Det finns ju ingen garanti när man köper på nätet.” (Kvinna, 54 

år, Stockholm.) 

Efter att respondenterna beslutat sig för vilket alternativ som ska väljas söker de vanligtvis 

information om vilka återförsäljare som säljer det valda alternativet. Informationen inhämtas från 

Internet eller tryckta källor såsom tidningar och reklam. Detta visar på att respondenterna oftast 

väljer varumärke innan de väljer återförsäljare.  

”När vi har bestämt ungefär vilka bilmodeller det är vi söker då får väl vi ge oss ut och titta 

helt enkelt.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

En av de intervjuade belyser här också vikten av att återförsäljare inte är lokaliserade för långt 

bort från bostaden eller arbetsplatsen: 

”Bor du i stan så vore det ju fördelaktigt om det var flera i stans närhet. Ligger dom precis 

runt omkring då är det väl inte så farligt, men att sedan ge sig längre ut som många har 

gjort, ute i Upplands Väsby och så där, det är inget bra.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Flertalet respondenter kan tänka sig att lånefinansiera sina köp av kapitalvaror. Endast en av de 

tillfrågade var negativt inställd till lånefinansierade köp, utan föredrog och valde istället att leasa 

en bil. Fördelen med leasing uttrycker hon i nedan citat: 

”Jag behöver liksom inte bry mig, efter 3 år så leasar jag en ny bil och jag får hela tiden en 

bil som funkar. Som inte blir gammal och man måste byta kamrar och man måste byta ditten 

och datten.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

Utvärdering efter köp 
Samtliga respondenter uttrycker att den avgörande faktorn för om de är nöjda eller missnöjda är 

huruvida deras förväntningar på produkten – i detta fall på körupplevelsen – uppnås eller ej: 

”Att det ger mig den körupplevelse som jag hade förväntat mig.” (Man, 65 år, Stockholm.) 
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Vidare berör en annan manlig respondent hur negativa efterköpskänslor leder till missnöje och 

val av ett nytt alternativ: 

”Jag var väldigt nöjd och väldigt stolt över min V70, en sån där T5:a, rätt stark motor. Sen 

blev jag irriterad till slut på framhjulsdriften, den hade för stark motor och framhjulsdrift, 

det gjorde att den för grovt understyrde kurvorna, särskilt på vintern skulle den tyvärr rakt 

fram i kurvorna, jag blev jättebesviken på det totala, tyckte det var en ’jävla’ skitteknik helt 

enkelt så jag ville ha en bakhjulsdriven bil. (Man, 61 år, Stockholm.) 

Flertalet av de intervjuade väljer också att berätta för individer i sin omgivning om deras 

upplevelser av det valda alternativet. Viktigt att notera här är att respondenterna främst för vidare 

de positiva efterköpskänslor och inte eventuella negativa känslor: 

”Jag hade säkert varit tyst om det. Då hade jag gjort ett felaktigt val, det vill man inte gå 

och berätta.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Påverkan 
Samtliga personer väljer att inhämta information hos personer med gedigen kunskap om bilar, 

och god kunskap är också ledordet vad gäller de intervjuades påverkan. En manlig intervjuad 

berättar om hur han påverkas av de personer som arbetar på hans bilverkstad, eftersom han anser 

att dessa besitter en praktisk och gedigen kunskap: 

”Det som påverkar är min verkstad. För min verkstad som inte sålde den första Hondan, 

men där jag servar min Honda nu, dom är väldigt intresserad av att berätta om nya 

modeller, nu kommer det och nu händer det, tekniskt intresserade men där har ju jag direkt 

kontakt med verkstaden, det är ju en liten verkstad. Det är inte en herre med vit rock som 

står 400 m ifrån verkstaden och som inte vet någonting och bara liksom skyfflar papper fram 

och tillbaka och nycklar. Här är du inne i ’hjärtat’ och får prata med folk som kan grejerna, 

det är ju väldigt sällsynt.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Intervjuerna har visat att respondenter som besitter ett stort bilintresse är de som i störst 

utsträckning påverkas av och värdesätter god kunskap 

Flertalet menar att varumärkesuppfattningar är djupt rotade och svåra att förändra samt påverka: 

”Den är väldigt svår att förändra, det är som om att du har ett visst rykte, så är det väldigt 

svårt att ändra på det ryktet, genom att blivit oändligt mycket bättre och inte alls det ryktet 

motsvarar verkligheten, det är svårt, väldigt svårt.” (Man, 65 år, Stockholm.) 
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Detta citat belyser även hur starkt ett märkes rykte kan påverka. Ett flertal av respondenterna har 

även uttryckt att de påverkas av vad personer i deras närhet säger. En kvinnlig respondent 

berättar hur hon och hennes man blir påverkade av vänner och bekanta: 

”Vi kan ju se runtomkring vad våra bekanta har för bilar också och det är klart det påverkar 

lite grann det gör det framförallt det här med hur mycket dom drar och om servicen är ok 

och om dom är lätta att reparera och om dom är trygga att köra.” (Kvinna, 56 år, 

Norrköping.) 

Ytterligare en intervjuad redogör för att människors tankar och uppfattningar har en stor 

påverkan och de får enligt kvinnan lätt fäste i hennes egen hjärna och i hennes tankar: 

”Ja det är klar man blir påverkad, bara folk pratar och pratar och pratar så tänker man inte 

på att folk har sagt utan det går bara in på något sätt i huvudet på en och så tänker man att 

det tycker jag, men kanske är det andra som har fått mig att tycka så, det är skitsvårt att 

säga. Som en sån där psykos. Om alla säger varje dag att det är skit, det är skit, det är skit, 

alltså det går ju in här i alla fall (pekar mot huvudet). Såklart man blir påverkad mer eller 

mindre.” (Kvinna, 61 år, Norrköping.) 

En manlig respondent med negativa uppfattningar om Volvo beskriver vidare hur svårt det är för 

ett varumärke att påverka honom positivt, då försöken från företagets sida enligt den intervjuade 

mannen oftast görs lite halvhjärtat: 

”Volvo försöker ’hotta’ till det lite ibland och göra någon lite ungdomsvariant som dom har 

gjort nu, men det är halvhjärtat. Det är ingenting, inget nytänkande, det är inget 

revolutionerande, då gör dom också lite så där halvförsiktigt.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Slutligen påverkas flertalet av våra respondenter av medier som TV-reklam, tidningsannonser och 

artiklar i olika tidskrifter, men bara två av de intervjuade lyfte Internet som en kanal som 

påverkar.  

4.5 Allmänt köpbeteende – en delvis frustrerad men lojal 
generation  

Genom våra intervjuer med Generation 55 plus har det framkommit att produkter som bidrar till 

individens självutveckling ses som viktiga. Flertalet av våra respondenter lyfter här fram att de 

gärna lägger en stor del av sin köpkraft på produkter som förknippas med livsnjutning. Här 

nämns varor som böcker, resor samt upplevelser. Men de intervjuade berör också livsnjutning i 

form av lite godare och lyxigare mat till vardag, helg samt fest. En kvinnlig respondent berättar 

om vilka produkter som hon ser som viktiga för henne och varför: 
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”Det är böcker t ex... Jag lägger ner väldigt mycket på böcker och tidningar och 

informationsinhämtande, sådant som jag utvecklas av, så man kan säga välbefinnande och 

utveckling och upplevelser.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

Vidare poängterar flertalet av de tillfrågade menar att de på äldre dagar blivit mer eftertänksamma 

vid sina inköp och inte inhandlar lika spontant som förr i tiden. Vad gäller konsumtion i största 

allmänhet är slit-och-släng-mentaliteten något som flertalet av respondenterna tar starkt avstånd 

från.  

”Jag är mycket mera eftertänksam. Så tänkte jag inte för ett par år sedan, då kunde jag vara 

mycket mer spontan och handla på ett annat sätt.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

”Ja, alltså jag försöker att inte ägna mig åt slit och släng.” (Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

Då flertalet av de tillfrågade försöker att avhålla sig från en slit-och-slängmentalitet har kvalitet 

blivit ett viktigt ledord för denna generations köp. De flesta av respondenterna är relativt 

prisokänsliga och beredda att betala ett relativt högt pris för god kvalitet. Flertalet av de 

tillfrågade upplever också ett relativt tydligt samband mellan en god kvalitet och ett högt pris. 

Flera personer framhåller att de även har stött på exempel där detta samband inte funnits.  

”Kvalitet har ju betydelse i det långa loppet om det är ett klädesplagg som jag vet att jag 

kommer att ha i flera år, då är det viktigt med kvalitet och då får det kosta lite mer. […]Pris 

och kvalitet går lite hand i hand, det är bara att konstatera: ju högre kvalitet ju högre pris.” 

(Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Behov 
Då flertalet av generationens respondenter försöker undvika en överkonsumtion är det 

övergripande behovet vanligen av ersättnings- eller kompletteringsart. En manlig respondent får 

belysa det som de flesta av de tillfrågade har berört i sina intervjuer: 

”Jag köper inget nytt förrän det andra är slut.” (Man, 61 år, Stockholm.) 

Här finns det dock undantag. Det har framkommit att de intervjuade med ett starkt intresse för 

en produktgrupp oftast tenderar att drivas av mer emotionellt betingade behov, framför allt 

gällande kläder och bilar. 

Livsnjutning och att satsa på sig själv är viktiga behov som flertalet av de tillfrågade inom 

Generation 55 plus berört under intervjuerna. Här har ett flertal respondenter tryckt på vikten av 

att förgylla de sista åren i livet. En kvinna berättar om hur hon på ålderns höst väljer att lägga 

pengar på det som många av de intervjuade anser som viktigt, nämligen resor och upplevelser.  
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”Jag tror man tänker mer på annat, resor, upplevelser, att göra saker med sina barn.” ( 

Kvinna, 65 år, Stockholm..) 

Det kan vidare skönjas att flertalet av respondenterna inom 55 plus-generationen ej tycks så 

beroende av status- och bekräftelsebehov. En av de intervjuade belyser väl ett synsätt som flera 

personer berört, hur oviktigt det är med dyra varumärken som skall signalera status till 

omgivningen: 

”Jag gör mig inte så löjlig att jag springer omkring och ’flashar’ med märken, jag tycker till 

exempel inte om att det sitter märken på kläder och sånt där.” (Man, 61 år, Stockholm.) 

Samtliga respondenterna har under intervjuerna talat om att de i dag upplever sig som mer trygga 

och självsäkra i sina roller och därför inte behöver och är beroende av den bekräftelse som de i 

yngre dagar strävat efter.  

Köpprocessen 
Internet är än informationskälla som används av flertalet av de intervjuade inom 55 plus- 

generationen. De intervjuade ser i många avseenden Internet som en pålitlig och bra 

informationskälla.  

”Internet är intressant för det är ju tveklöst så att det är en otrolig mängd högkvalitativ 

information.” (Man, 61 år, Stockholm.) 

En kvinnlig respondent berättar hur hon inhämtar mycket av sin dagliga information vi Internet 

och även använder nätet för beställningar och köp: 

”Jag är ett riktigt ’Internetfreak’. Jag använder det mycket, jag kan säga att på min 

Googlesida har jag vädret i Stockholm, sen har jag två franska tidningar med nyheter som 

rullar hela tiden, så att jag alltid vet vad som händer, sen har jag min egen hemsida, sen 

tittar jag ganska mycket på en fransk ekonomisk tidning, jag gör ganska mycket research, 

använder hitta, jag beställer biljetter, hotell och massor med böcker. Sen kan jag också leta 

upp saker, forskning helt enkelt.” (Kvinna, 65 år, Stockholm.) 

Samliga av våra tillfrågade använder främst Internet i sitt arbete men belyser även att de mer och 

mer börjat använda sig av denna källa i samband med informationssökning vid köp av olika 

produkter. Dock är de flesta respondenter relativt restriktiva vad gäller att köpa produkter via 

Internet, främst då de gärna vill se och känna på produkten i ”verkligheten” före ett köp. Två 

respondenter framför dock att de köper böcker och resor via Internet, där risken för att 

produkten ej motsvarar förväntningarna är mindre. Enbart en av de tillfrågade nämner bristande 

säkerhet som en anledning till att ej genomföra köp via Internet.   
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Att finansiera köp via egna sparade medel är något som samtliga av våra respondenter kan tänka 

sig. En lånefinansiering kan de intervjuade enbart tänka sig till kapitalintensiva produkter så som; 

hus, bil, båt eller motorcykel. De intervjuade trycker på att de inte kan tänka sig att låna till varor 

som kläder och heminredning. 

”Nej, inte låna pengar till kläder, jag är väldigt emot att låna pengar, jag tycker aldrig att 

man ska låna pengar till förbrukning, utan ska man låna pengar så ska det vara till 

kapitalvaror, alltså hus och möjligen en bil, det kan jag tänka mig, men inte till 

normalkonsumtion.”  (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Generationen 55 plus känner sig ofta relativt osäkra i det stora produktutbud som finns på 

dagens marknader, och flertalet respondenter har uttryckt att de i någon mån tycker det är jobbigt 

att hantera det stora utbudet. Informationssökning, lokalisering av produkter samt val av varor 

försvåras. Flertalet nämner att de väljer att gå till mindre butiker med ett något mindre utbud för 

att avgränsa sökprocessen. Det flesta intervjuade är medvetna om att små butiker oftast tar mer 

betalt för sina produkter än de stora varuhusen, men betalar gärna ett högre pris för att slippa ett 

allt för stort och för flera icke-hanterbart utbud.: 

”Alltså jag känner ju att jag, om jag ska gå in i många stora affärer där det finns massor, så 

reser sig håret nästan på en för att du kan inte fokusera, vad var det nu egentligen man ska 

ha? Om jag nu är ute för att köpa någonting så finns det 58 000 olika saker, man blir 

alldeles snurrig i huvudet. Det kanske har med åldern att göra, man blir trött och kan inte ta 

in det. […]Alltså lite grann därför går ju jag till en mindre affär, där det finns ett mindre 

utbud. Alltså det finns ju utbud där men det finns ju inte det här stora, ska jag ta ett stort 

varuhus, jag återgår till kläder där det hänger massor, massor, massor, massor, det är svårt 

att hitta och svårt att välja då går man istället till en mindre butik en liten 

bekvämlighetsaspekt där då. Jag blir alltså precis snurrig. Jag kanske skulle kunna hitta 

halva priset i en annan affär, fast jag orkar alltså inte gå i en sådan här stor affär.” (Kvinna, 

61 år, Norrköping.) 

Det har under intervjuerna framkommit att flertalet individer trots den frustration det skapar 

finner det trevligt med ett stort utbud. Här menar de intervjuade dock att de måste vara klara på 

vad de söker för att kunna hantera de många valmöjligheterna: 

”Jag tycker att det blir svårare att välja men det är väldigt trevligt egentligen att det finns ett 

så stort utbud, sen måste man vara ganska stark med vad man har för behov.”  (Kvinna, 56 

år, Norrköping.) 

Föregående citat belyser det flertalet av de intervjuade berört, nämligen vikten av tydliga kriterier. 

För att hantera ett stort utbud ställer respondenterna ofta upp tydliga kriterier för vad de söker 
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hos en vara. Kriterierna i sig tar sin grund i individernas behov. En manlig respondent sätter ord 

på vad flertalet av de tillfrågade antytt: 

”Jag hade mina kriterier väldigt klara, det gör det enklare. Annars är man ute i en djungel. 

Så det är bra att jag har klara kriterier.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

Påverkan 
Flertalet respondenter har belyst att klara kriterier även underlättar för personen att inte välja 

produkter eller tillbehör utöver deras behov. Flertalet av de tillfrågade nämner att frestelsen att 

välja produkter och tillval utöver vad som på förhand var tänkt kan bli mycket stor om de inte 

satt upp tydliga kriterier från början. Tydliga kriterier är speciellt viktigt på dagens marknad där 

valmöjligheterna inom de flesta produktområden är många. En kvinnlig respondent belyser 

vikten av att vara stark i sina val, med hjälp av tydliga kriterier, för att inte falla för frestelsen att 

välja lyxigare produkter än tänkt: 

”Man får ju anpassa sina val efter eget behov och förutsättningar och är man bara stark i 

sina egna val och vet vad man vill ha, då är det naturligtvis till fördel att det finns ett brett 

utbud, men är man väldigt lättpåverkad och kanske väljer lyxigare saker än man kanske 

behöver så är det inte så positivt.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Respondenterna känner sig många gånger stressade över den stora informationsmängd som de 

dagligen möts av, i form av olika budskap och, som respondenterna uttrycker det, 

störningsmoment. En kvinnlig respondent menar att hon medvetet försöker skärma av det 

massmediala ”bombardemanget” för att på så sätt minska de många störningsmomenten som 

finns i hennes vardag: 

”Vi har så mycket’ inputs’ och det är så mycket grejer hela tiden, å folk stressar ihjäl sig. 

Det är aldrig någonsin tyst, man kan inte ens gå på toaletten utan att det ringer i 

mobiltelefonen eller gå in i en affär och det strålar en massa musik. […] Jag utsätter mig 

inte för det här bombardemanget av media. Vi tar en sån sak som att titta på TV, så tittar jag 

för det mesta nu för tiden på ettan och tvåan. Jag blir tokig på den här ’jävla’ reklamen som 

bara sprutar ut ur TV-apparaterna, det är ’fan’ sanslöst. Jag är inte intresserad.” (Kvinna, 

54 år, Stockholm.) 

I detta sammanhang är det dock viktigt att nämna att flertalet av respondenterna gett uttryck för 

att de uppskattar och påverkas av vissa marknadskanaler i lagom mängd. Detta gäller t ex 

tidningsartiklar, TV-reklam samt annonser i olika tidskrifter. Några har även berört att de 

uppskattar direktreklam, då de finner denna lättillgänglig. Några respondenter nämner att de inför 

ett aktuellt köp håller extra uppsikt över den direktreklamen som kommer i brevlådan och också 
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samlar på den reklam som berör den produkt de tänkt köpa. Detta ses som ett smidigt sätt att 

inhämta information på och således skaffa sig större kunskap om marknaden: 

”Jag vill ha reklam hem, jag har inte valt bort reklamen för jag tycker att det är en väldigt 

bra informationskälla, sen gäller det att sortera reklamen och slänga det man inte är 

intresserad av, så att det inte växer på hög, men ibland så vet jag att jag ska göra ett 

speciellt inköp framöver, då läser jag dom broschyrerna extra noga, det var ju som då vi 

skulle skaffa de här köksmaskinerna, i och med att det kommer reklambroschyrer varje vecka 

med t.ex. hushållsmaskiner så var det ju bara att bläddra igenom dom lite hastigt och lustigt, 

då när man gled iväg till Djurbergs då hade jag ju lite i bakhuvudet ungefär prisbild, 

storlek, färg för jag hade skaffat mig den informationen genom reklamen.” (Kvinna, 56 år, 

Norrköping.) 

Samtliga av de intervjuade uttalar att de inte påverkas av kändisar och TV-personligheter. Flera 

respondenter menar att kändisar och programledare får betalt för att använda olika företags 

produkter och att användandet därför inte speglar personens fria vilja. Flertalet av 

respondenterna finner reklam där kändisar förespråkar olika produkter som oärlig och ineffektiv: 

”Det har ju varit en väldigt stor drive i modetidningar att det är kändisar som är deras 

ansikte utåt och det känner jag att jag inte blir särskilt påverkad av. Jag tycker nog att dom 

är väl människor som alla andra, det är klart dom kanske har stora krav för att dom har 

varit i den branschen i många år men jag upplever att dom är modeller för ett visst märke 

för att dom får betalt för det och inte för att dom har valt märket som sådant, jag är 

övertygad om att det är en ren roll alltså.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

Ärlighet är något som flertalet av de tillfrågade framhåller som mycket viktigt om företag tänkt 

sig attrahera personer inom generationen 55 plus. Respondenterna framhåller att det är viktigt för 

företagen att både vara ärliga gentemot sina kunder men också att de själva verkligen tror på den 

produkt de säljer. 

”Jag tror att man ska vara totalärlig och man kan inte sälja någonting som man själv inte 

tror på. Därför att den generationen, både 40-talisterna och 50-talisterna och även 60-

talisterna tror jag är, dom vill se någonting som är äkta. Att det finns en tanke bakom.” 

(Kvinna, 54 år, Stockholm.) 

Vidare anser samtliga respondenter att företag som har för avsikt att vända sig till generationen 

55 plus skall satsa på kvalitet. Detta gäller såväl företagens produkter som 

marknadskommunikation, allt måste genomsyras av en kvalitetstanke. Flertalet av de intervjuade 

poängterade också att en hög kvalitet på den service som företaget erbjuder är en mycket viktig 

och påverkande faktor. Enligt de tillfrågade gäller det för företag bör satsa på en mycket 
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kompetent och kundvänlig personal. En kvinnlig respondent som berört samtliga av ovan 

nämnda aspekter, tror även att företag skall sträva efter att hålla sina priser på mellannivå i 

kombination med god kvalitet vad gäller såväl service som produkter: 

”Företag som ska sälja då, då tror jag att man ska ha kvalitet, kvalitet är nummer ett, och så 

ska man inte ha så extrema saker, ligga lite på mitten på något sätt och så ska man va 

’serviceminded’, ge en bra service, inte vara så ’på-ig’ så där och inte vara för ’noschig’, 

man vill ha kvalitet, service och inte jättejättedyrt. (Kvinna, 61 år, Norrköping.)  

Ett flertal av de intervjuade framhåller att miljömedvetenheten på senare år växt sig allt starkare, 

varför de tror att miljövändliga produkter är något att satsa på för de företag som vill attrahera 

Generation 55 plus. Ansvarkänslan och skulden hos generationen är något som ett flertal av de 

intervjuade berört: 

”Jag tror alltså att miljötänket börjar få fäste hos 40-talisterna. Det är jag övertygad om, för 

att nu hinner man liksom tänka efter också, så det tror jag kommer bli en sak som nog 40-

talister är rätt känsliga för, jag tror dom känner något ansvar för det som är på väg att  

hända.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

De intervjuade syn på sin egen generation 
På frågan om våra respondenter tyckte sig se några generella egenskaper som kännetecknar 55 

plussare svarade samtliga av de tillfrågade att de ansåg att personer tillhörande denna generation 

är mycket medvetna, samt har en stark vilja och höga krav. Det talades i detta sammanhang även 

om att generationen oftast vet vad de vill ha och också ser till att skaffa det. Några respondenter 

hävdar att generationen inte är särskilt förändringsbenägen i sina köp då de oftast inte finner 

någon anledning till att byta produkt om de hittat något de tycker om. Flertalet av de intervjuade 

har även framhållit att de ser Generation 55 plus som en väldigt köpstark grupp med en god 

ekonomi, som inom de närmsta åren kommer att konsumera en hel del.   

”Jag tror att vi är ganska medvetna och ganska starka i våra uppfattningar.” (Kvinna, 56 

år, Norrköping.) 

”40-talister, jag tror ju att dom flesta är en grupp som är ganska köpstark som konsumerar 

mycket, har pengar och kan köpa, jag tror att vi 40-taliser, jag kan ju bara prata för mig 

själv, är ganska medvetna om vad vi vill ha. Vi vet vad vi vill ha.” (Kvinna, 61 år, 

Norrköping.) 

Vidare tror ett flertal av de intervjuade att den ökade konsumtionen hos Generation 55 plus 

beror på att de på äldre dagar ger ett visst avkall på den försiktighet vad gäller konsumtion, som 
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präglat större delen av deras liv. Flera personer hävdar att försiktigheten bottnar i att man vuxit 

upp under och efter krigstiden då det rådde fattigdom och brist på många varor: 

”Jag tror man har ett visst mått utav inbyggd försiktighet. Spendera, man är uppvuxen i 

efterkrigstiden, det fanns inte så mycket, det påverkade hela ens uppväxt. Om man var 

medveten om det eller inte, men så var det. Det fanns inte så mycket och det har ju hänt 

väldigt mycket under de här åren och jag tror att vad som då händer nu är väl det att, som 

jag tidigare sa att nu kan vi släppa tvångströjan, nu har vi samlat ihop lite i ladorna, så nu 

ska vi ut och spendera. Det är klart, det finns många som känner så och tänker så, det beror 

lite grand på vad du har för möjligheter att göra det, men har du möjligheterna så tror jag 

att, jag tror att det finns nog den känslan att ’it’s now or never’.” (Man, 65 år, Stockholm.) 

På frågan hur Generation 55 plus tror att deras pensionärsliv kommer se ut svarar samtliga att de 

kommande åren kommer att innehålla mycket aktivitet och upplevelser. Flertalet respondenter 

berättar om hur de vill lägga pengar på saker som får dem att må bra. Här nämns resor, 

heminredning, sportaktiviteter och egna intressen. Vidare belyser några av de tillfrågade att 

Generation 55 plus också gärna vill lära nya saker, då många av de krav som tidigare funnits nu är 

borta. Ny disponibel tid möjliggör för ytterligare förkovring.   

”Att lära sig nya saker, det kommer att bli väldigt nya kurser, det kommer att bli allt från 

trädgård till konsthistoria. Resor, upplevelser, förverkliga massa saker som man inte kunde 

förut, då man hade barn och jobbade. Mycket självförverkligande!” (Kvinna, 65 år, 

Stockholm.) 

Det är enligt respondenterna viktigt att inte stagnera i den personliga utvecklingen bara för att 

man blir pensionär och detta gäller såväl fysiskt som psykiskt. Flertalet av de tillfrågade tror också 

att deras generation kommer att vara mer aktiva än vad tidigare äldre generationer var när de 

nådde pensionsåldern. Överlag tror Generation 55 plus att de är och kommer att vara friskare än 

vad tidigare generationer varit i samma ålder. Generationen kommer delvis att vara friskare 

eftersom de enligt de intervjuade kommer att se till att sköta sin hälsa: 

”Ja ett aktivare liv tror jag. Jag hoppas och tror att vi kommer vara friskare överlag. Om 

man tittar på kort från förr i tiden och såg någon som var 40-plus då såg det ut som en 

gammal tant och idag när man tittar på 40-plus, då är det en vuxen tjej så jag tror att vi 

kommer att bli äldre och äldre det vet vi ju redan, svenskarna blir ju oftast upp emot 80-90 

år mot förut 60-70 för bara 20-30 års sedan, så det tror jag kommer att ändra sig och vi 

kommer bli äldre och vi kommer inte vilja sitta på hem och häcka utan vi kommer nog ställa 

krav på samhället och kanske resa mycket mera och ja vara aktivare över huvudtaget och 
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ställa större krav på samhällets tjänster och vad som erbjuds på stan vad gäller teater och 

underhållning.” (Kvinna, 56 år, Norrköping.) 

”Jag absolut vill fortsätta och ägna mig åt såna här saker som att hålla kroppen i rörelse 

alltså.” (Man, 61 år, Stockholm.) 

Några respondenter har även nämnt att de inte tror Generation 55 plus kommer att göra några 

riktigt stora investeringar när de når pensionsåldern. Detta då de tror att Generationen kommer 

vilja resa mycket och känna en frihetskänsla utan stora krav på exempelvis underhåll av 

sommarstuga eller båt. En manlig respondent som inte tror att företag skall försöka locka deras 

generation med dyra investeringar säger: 

”Ja, ska dom vända sig till mig så ska dom inte locka mig med stora italienska båtar, det är 

bara löjligt alltså. Vår generation vi är så gamla som vi är nu vi ska inte lockas med dom 

stora investeringarna och stora åtaganden, vem fan vill hålla på att serva ett jättelikt 

sommarställe med en gigantisk brygga som bara ska cuprinolas och underhållas och så där, 

det är inte det man vill göra alltså. Det är ju inte det man vill hålla på med. Jag vill 

paddla!” (Man, 61 år, Stockholm.) 

4.6 En kort sammanfattning av generationernas köpbeteende 

I nedanstående avsnitt sammanfattas i punktform några intressanta aspekter utifrån 

generationernas empiri.  

Dagligvaror 
• Generation Y: 

- Mat inhandlas främst för överlevnad 
- Ett oprioriterat inköp 
- Pris är en viktig faktor 
- Gör sina inköp i den närmsta affären främst av bekvämlighetsskäl 
- Köper oftast samma varumärken 
- Påverkade av vilka varumärken de är uppväxta med samt reklam 

• Generation 55 plus: 

- Väljer butiker nära 
- Kunnig och serviceinriktad personal är viktigt 
- God kvalitet på matvarorna 
- Gärna lite lyxigare matvaror i njutningsyfte 
- Väljer produkter som känns genuina 

Sällanköpsvaror 
• Generation Y: 
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- Mer planerat inköp 
- Strävar efter att köpa för generationen åtråvärda produkter  
- Påverkas till stor del av sin umgängeskrets 
- Varumärken är viktiga 
- Internet används för att inhämta information  
- Påverkas mycket av ryktesspridning 

• Generation 55 plus: 

- Ganska omfattande köpprocess 
- Nyttjar och frågar personalen i butiken 
- Påverkas till stor del av en kunnig butikspersonal 
- Viktigt med en god service under hela köpprocessen 
- Sprider sina efterköpskänslor till sin umgängeskrets 

Kläder 
• Generation Y: 

- Anses som en mycket viktig produktkategori  
- Går till flera butiker 
- Kontinuerlig informationssökning 
- Köp föregås av mer eller mindre tydliga bilder  
- Viktigt att bära kläder som anses trendiga och ”inne” 
- Oftast emotionella behov som ligger bakom klädesinköpen 
- Unika plagg ses som åtråvärda (dock accepterade inom de sociala ramarna)  
- Varumärken är viktigt (”rätt varumärken”) 
- Påverkas av framgångsrika och kända personer samt modetidskrifter 
- Trendiga varumärkena till bästa pris 
- Vill inte betala extra för god service 
- Viktigt med bekräftelse av omgivningen efter köp  

• Generation 55 plus: 

- Klädesinköp vid ersättning eller kompletterings behov 
- Moderna kläder men inte allt för hippa (måste passa deras ålder) 
- Går oftast till en eller ett par butiker 
- Tar hjälp av personalen 
- Viktigt med en tillmötesgående personal 
- Inhämtar information om vad som är snyggt främst genom butiken och dess 

personal 
- Betalar gärna lite extra för en god service 
- Viktigt med god kvalitet  
- Förknippar oftast en god kvalitet med ett högt pris 
- Ej slit och släng mentalitet. 
- Varumärken av något mindre betydelse 
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Kapitalvaror 
• Generation Y: 

- Är en icke prioriterad produktgrupp 
- Omfattande köpprocess 
- Vill ha bilar med god driftsekonomi  
- Vill även signalera medvetenhet och status  
- Tar hjälp av personer som anses kunniga inom området. 
- Påverkas av föräldrarnas varumärkesuppfattningar  
- Har tydliga uppfattningar om olika varumärken 
- Pris är en viktig aspekt 

• Generation 55 plus: 

- Viktigt med en kunnig och tillmötesgående personal 
- Djupt rotade varumärkesuppfattningar som är svåra att förändra 
- Har oftast ett fåtal varumärken de kan tänka sig 
- Vill gärna ha lite tuffare och piggare bilar som får dem att känna sig ungdomliga 
- De blir främst påverkade av de åsikter som kunniga personer inom området har 

Allmänt köpbeteende 
• Generation Y: 

- Produkter som bidrar till personens profilering anses som mycket viktiga 
- Shopping ses som en umgängesform 
- Ett stort sortiment uppskattas  
- Ryktesspridning, rekommendationer och avrådan har stor inverkan 
- Internet är en betydelsefull informationskanal  
- Pris ses som en viktig faktor 
- Finner tillgången till en stor informationsmängd som inspirerande 
- Social påverkan och bekräftelse är ytterst betydelsefull 

• Generation 55 plus: 

- Känner frustration över det stora informationsflödet  
- De känner sig ofta osäkra över det stora utbudet  
- Väljer oftast mindre butiker där utbudet är lättare att överblicka 
- Ärlighet hos företagen anses viktigt både vad gäller profilering och 

marknadsföring 
- Påverkas av kanaler som uppfattas som ärliga och tillförlitliga, exempelvis 

närstående 
- Pris är inte den avgörande faktorn vid de flesta köp 
- Service och kvalitet är viktiga aspekter 
- Produkter som gynnar individens utveckling anses viktiga 
- Är mer eftertänksamma i sina inköp 
- Påverkas i liten grad av tv-personligheter och kändisar 
- På förhand utstakade och klara kriterier för den produkt som skall köpas. 
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Kapitel 5 Referensram 
I detta kapitel avser vi redogöra för den teoretiska genomgång som vi mestadels genomfört efter våra djupintervjuer. 

Denna referensram har i det vidare arbetet med vår studie utgjort vår referenspunkt. Inledningsvis i kapitlet 

redogör vi för beslutsfattande i allmänhet, för att sedan komma in på beslutsfattande i synnerlighet, köpprocesen. I 

dessa delar redogör vi för olika perspektiv på köpprocessen och avslutningsvis görs också en genomgång av 

köpprocessens olika steg. 

5.1 Beslutsfattande i allmänhet – en bakgrund till köpprocessen 
Enligt Frank (2006) är det centrala antagandet inom mikroekonomisk analys att människor är 

rationella. Två viktiga definitioner på rationalitet finns enligt författaren. En definition innefattar 

enligt Frank individens egenintresse och författaren menar att en individ är rationell om 

personens motiv överensstämmer med dennes materiella intresse. I motiv innefattas enligt denna 

definition inte sådant som tillexempel; människokärlek, principfasthet samt en önskan om 

rättvisa. En annan delvis kontrasterande definition är enligt författaren den som vanligen 

återfinns i litteratur inom området beslutsfattande, där en person anses rationell om denne är 

effektiv i sin strävan att nå sitt mål för stunden, vad än målet består i. Elster (1990) menar att 

teoretisering kring rationellt beslutsfattande först och främst är av en normativ karaktär och i 

andra hand kan ses som beskrivande. 

Robbins (2003) beskriver i sin bok ”Essentials of oranizational behavior” den rationella 

beslutsprocessen och hur en individ bör agera samt göra val för att maximera sin nytta. 

Författaren menar därmed att den optimala beslutsfattaren agerar rationellt enligt en sexsteg-

modell och konsekvent genom sina val agerar för att maximera värdet. 

Initialt i den rationella beslutsprocessen definieras ett problem. Därefter identifieras relevanta 

beslutskriterier, det vill säga vad som är viktigt för att lösa problemet. I detta steg förs individens 

intresse, värderingar och egna preferenser in i beslutsprocessen. De kriterier som inte framförs i 

detta steg beaktas som irrelevanta för beslutspersonen och det kommande beslutet. Eftersom alla 

kriterier inte är av samma vikt för individen och dess beslut, genomförs i det tredje steget en 

viktning av de relevanta kriterierna.  I nästföljande steg skall personen lista samtliga möjliga 

alternativ som kan lösa det identifierade problemet. Därefter skall individen utvärdera varje 

alternativ som genererats. I detta steg genomförs en kritisk granskning och avstämning av varje 

möjligt alternativ mot de identifierade relevanta beslutskriterierna och deras respektive viktningar. 

Slutligen beräknas och utkristalliseras det alternativ som är fördelaktigast för beslutspersonen och 

det optimala beslutet kan fattas. (Robbins, 2003) 
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Robbins (2003) lyfter fram sex antaganden som ligger bakom den modell för rationellt 

beslutsfattande som presenterats ovan. Dessa är: 

1. Problemet är klart och otvetydigt. Beslutspersonen antas ha tillgång till all information som rör 

beslutssituationen. 

2. Alla valmöjligheter är kända. Modellen antar att beslutsfattaren kan identifiera samtliga 

relevanta kriterier och lista alla potentiella alternativ samt känna till samtliga konsekvenser 

av varje alternativ.  

3. Klara preferenser. Rationalitet antar att kriterier och alternativ kan viktas och rangordnas för 

att reflektera deras inbördesvikt.  

4. Konstanta preferenser. Det antas att specifika beslutskriterier och dess viktningar är stabila 

och bestående över tiden. 

5. Inga tid- eller kostnadsbegränsningar.  Detta möjliggör att beslutspersonen kan få komplett 

information om kriterier och alternativ. 

6. Maximalt utbyte. Den rationelle beslutsfattaren antas alltid att välja det alternativ som 

medför det högsta upplevda värdet. 

Frank (2006) menar att det var Nobelpristagaren 1980 Herbert Simon som först kom med 

kritiken att människor är inkapabla att agera så rationellt som görs gällande i de rationella 

beslutsmodeller som presenteras i litteraturen. Vidare menar författaren att vi sällan når en 

lösning så effektivt och linjärt som modellerna föreslår. Oftast sker istället sökandet efter relevant 

information samt fakta mer slumpartat och våra slutledningar är ofta inkonsekventa och rent 

felaktiga. För det mesta kommer dock människan trots dessa brister fram till funktionella 

lösningar, även om dessa inte är fullständigt maximerande. Frank menar också att det inte är 

rationellt att agera som rationella beslutsmodeller gör gällande, när informationsinhämtning är 

tids- och kostnadskrävande samt förmågan att processa informationen hämmas av kognitiva 

begränsningar. (Frank, 2006)  

I överensstämmelse med Frank (2006) menar Robbins (2003) att den rationella beslutsmodellen 

endast beskriver beslutsfattande; då detta präglas av ett enkelt problem, där det endast finns ett 

fåtal möjliga alternativ och kostnaden för att söka information kring samt utvärdera dessa är låg. 

Robbins anser därför att de flesta av dagens verkliga beslutssituationer ej följer den rationella 

beslutsmodellen. Vidare framhåller också författaren att människor oftast tycks nöjda med att 

finna en vettig och acceptabel lösning på sina problem, istället för att fullständigt sträva efter en 

optimal lösning. Författaren menar allmänt att de flesta människor som möter ett komplext 
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problem hanterar detta genom att reducera komplexiteten till en nivå som lättare kan förstås. 

Detta på grund av att människans begränsade kognitiva kapacitet att processa information, gör 

det omöjligt att ta in och förstå all den information som är nödvändig för att optimera 

beslutsituationen. På grund av det söker människan istället lösningar som uppfattas som 

tillfredsställande, men nödvändigtvis ej fullständigt maximerande. Förenklade modeller skapas 

som fångar de huvudsakliga dragen av problemet utan att fånga dess hela komplexitet. Individen 

kan sedan agera rationellt inom den begränsade modellen. (Robbins, 2003) 

När väl ett problem är identifierats startar sökandet efter kriterier och alternativ. Denna 

sökprocess blir mer begränsad än vid den rationella beslutsprocessen och resulterar i en mer känd 

lista över valmöjligheter. Denna sammanställning består av alternativ som är lätta att finna eller 

av alternativ och kriterier som är vana för beslutsfattaren samt även tidigare prövade lösningar. 

Beslutsfattaren utvärderar endast alternativ tills denne identifierar ett som är tillräckligt bra. 

Utvärderingen av potentiella alternativ påbörjas med de möjliga lösningar som är mest kända för 

individen eller ligger närmast beslutsfattarens familjära sfär. (Robbins, 2003) 

Robbins (2003) tar också upp intuitivt beslutsfattande och menar att detta kan generellt kan 

utveckla beslutsfattande.  Denna typ av beslut fattas mer utifrån en god känsla för ett alternativ 

och är en omedveten process skapad bland annat av tidigare erfarenheter, där mönster och 

minnen finns inbäddade i personens undermedvetna. Denna process kompletterar enligt 

författaren en rationell analys. Den intuitiva beslutsfattaren fattar ofta sina beslut snabbt och med 

relativt begränsad information. 

För att undvika ”information overload” använder sig människor av information som är lätt 

tillgängliga för dem. Händelser som väcker levande och intensiva känslor eller som inträffat 

nyligen tenderar att vara mest tillgängliga i vårt minne. Individer agerar vidare ofta genom att 

matcha och jämföra en förestående handling med en tidigare, som de gjort själva eller hört talas 

om. (Robbins, 2003) 

5.2 Köpprocessen i synnerlighet – en inte helt enkel skildring 
Att förstå konsumentens köpprocess har visat sig mer mångfasetterat än vi skribenter initialt 

insåg och trodde. För att skapa en mer nyanserad bild av denna process har vi inledningsvis i 

referensramen valt att presentera olika perspektiv på köpprocessen. Detta för att i ett senare 

skede närmare betrakta de olika stegen inom denna process och då med inslag från olika 

perspektiv. 

Från 70-talet och framåt menar Mowen (1995) att forskare försökt synliggöra konsumenten som 

en beslutsfattare. Inom detta perspektiv resulteras köpet  enligt författaren av att individen först 
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upptäcker ett problem och därefter genomgår en rationell problemlösningsprocess. Vidare menar 

Kanuk och Schiffman (2004) att forskare inom denna rationella syn betraktar konsumenten som 

rationell och med förmågan att känna till och förstå samtliga relevanta kriterier och alternativ. 

Författarna anser också att man inom detta perspektiv förutsätter att konsumenten korrekt kan 

rangordna varje alternativ, och alltid väljer det alternativ som maximerar individens nytta. Kritik 

har enligt Kanuk och Schiffman väckts mot att konsumenten inte alltid agerar rationellt. 

Individen anses begränsad av sina förmågor, kunskaper, erfarenheter, vanor och reflexer. Denne 

är också begränsad av sina värderingar och mål. Vidare har kunder i realiteten också en 

benägenhet att acceptera en nöjaktig nivå och därmed undvika en alltför extensiv beslutsprocess. 

På grund av dessa olika skäl, ses detta renodlade rationella perspektiv som alltför idealiskt och 

förenklat och avvisas därmed enligt Kanuk och Schiffman till stora delar.(Kanuk & Schiffman, 

2004) 

Motsatt det rationella perspektivet är den passiva synen där konsumenten egenintresse är 

underordnat och individen istället ses som undergiven och i händerna på företagens 

marknadskommunikation. Individerna ses här som irrationella, impulsiva samt möjliga att 

manipulera, så att de är redo att gå i marknadens händer. Den mest centrala begränsningen i den 

passiva modellen ligger i att konsumenten vid många köptillfällen är ytterst aktiva och söker 

information och utvärderar alternativ för att slutligen välja det alternativ som upplevs ge störst 

värde för konsumenten. Å andra sidan kan de vid andra tillfällen välja det produktalternativ som 

för stunden bäst matchar kundens sinnesstämning och känsla. Därför anser Kanuk och 

Schiffman att detta ensidiga perspektiv också bör förkastas som orealistiskt. (Kanuk & 

Schiffman, 2004) 

Det kognitiva perspektivet målar upp konsumenten som en tänkande problemlösare. Individen 

söker här aktivt eller receptivt efter produkter som kan fylla deras behov och ge dem ett rikare 

liv. Fokus ligger här i hur konsumenten söker och utvärderar information om varumärken och 

återförsäljare. Individen ses här som en informationprocessor som leder till att preferenser 

formeras som bidrar till inköpsintentioner uppkommer. Perspektivet är medvetet om att kunden 

inte kan hantera all information, utan att konsumenten istället nöjer sig, då den upplever att 

inköpet känns tillräckligt bra. Individen använder genvägar för att fatta sina beslut, så kallade 

heuristiks. De skapar även beslutsregler som hjälper individen att hantera den stora 

informationsmängden och därmed kunna undvika ”information overload”.  Detta perspektiv 

återfinns mellan det rationella och det passiva perspektivet.  Konsumenten har inte kunskap och 

möjlighet att förstå alla alternativ, men söker och utvärderar ändå alternativ, så att ett beslut som 
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upplevs nöjaktigt kan fattas. Konsumenten är till stor del styrd av mål. (Kanuk & Schiffman, 

2004) 

Vidare tar Mowen (1995) upp ett upplevelseperspektiv på köpprocessen. Där vissa inköp ej sker 

rationellt utan istället för att kunden vill ha kul, skapa fantasier, drömmar samt frambringa och 

uppleva känslor. Här menar författaren att köpen sker impulsmässigt samt för att söka variation.  

Det gäller inom detta perspektiv enligt Mowen (1995) att fokusera på och försöka förstå de 

emotionella aspekter och symboler som ligger bakom konsumentens köp av en produkt. 

Kanuk och Schiffman (2004) menar att marknadsfolk ofta ser på konsumenter ur ett rationellt 

eller passivt perspektiv. I själva verket menar författarna i linje med Mowen (1995) att de flesta 

konsumenter är benägna att associera djupa känslor som exempelvis glädje, rädsla, kärlek, hopp, 

fantasi och magi med inköp och innehav av produkter. En produkt kan också påminna om 

känslor i det förgångna, som till exempel tryggheten i barndomen.  Det emotionella medför att vi 

ibland handlar mer impulsivt och inte agerar så rationellt vid våra inköp. När en konsument drivs 

av känslobaserade faktorer är individen mindre benägen att söka information och utvärdera 

alternativ, utan går mer på den direkta känslan eller sinnesstämningen. Författarna menar dock att 

detta inte ska ses som ett irrationellt beteende. Vidare påtalar Kanuk och Schiffman att vissa 

typer av konsumentbeslut exempelvis uttrycker att; ”du förtjänar det” eller ”vårda dig själv”. Ett 

användande av designerkläder kan tillexempel få en konsument att känna sig bättre till mods, 

trots att de utseendemässigt inte är bättre än vanliga kläder. Vissa produkter hjälper enligt 

författarna konsumenten i dess strävan att skapa mening i sitt liv och kan även främja känslan av 

det som hänt tidigare i individens liv, vilket i sig kan påverka personens självkänsla. 

Sinnesstämningen hos konsumenten är också en viktig faktor att beakta då den inverkar på när, 

var och hur konsumenter handlar. Generellt uppfattar en person vid god sinnesstämning mer av 

marknadens signaler och försäljningsmiljöer. (Kanuk & Schiffman, 2004) 

Mowen (1995) belyser slutligen även ett perspektiv där köp sker på grund av starka influenser 

från konsumentens omgivning. Författaren menar att konsumenten inom detta perspektiv varken 

genomgår en rationell köpprocess eller beaktar emotionella värden utan istället påverkas av 

faktorer som marknadskommunikation, kulturella normer, fysisk omgivning och ekonomiska 

tryck. Stark påverkan kan även ske från individens sociala situation samt olika typer av grupper. 

Sammantaget menar Mowen (1995) att de flesta köp innefattar delar av tre perspektiv; det 

rationella, det emotionella samt det perspektiv som beaktar omgivningens influenser. Att bara 

fokusera på ett perspektiv medför enligt författaren att konsumenters beteenden inte kan fångas 

på ett adekvat sätt. Peter och Olson (1999) menar även de att det gäller att förstå olika perspektiv 
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samt hur de inverkar på varandra. Författarna framhåller speciellt vikten att förstå det kognitiva 

samt emotionella perspektivet för att förstå konsumenter och deras beteenden. Blackwell et al 

(2006) menar avslutningsvis att ett av målen med konsumenternas beslutsprocess är just att hjälpa 

marknadsförare att studera sina potentiella kunder för att därmed förstå dem bättre. 

Komplexitet 

Assael (1998) menar att det inte enbart är produktens natur som avgör om det handlar om ett 

komplext inköp. Palmer (2004) framhåller även att det faktum att en köpprocess kan pågå över 

en lång tidsperiod och innefatta många personer gör processen komplex.  Vidare menar 

författaren att en köpprocess sofistikeringsgrad mycket beror på konsumentens involveringsgrad. 

Även Assael (1998) menar att komplexa köp främst uppkommer då konsumenten har ett stort 

engagemang i produkten. Vidare påtalar författaren att konsumenter vid komplexa köp, söker 

stor mängd information och utvärderar ett stort antal varumärken på ett detaljerat och 

omfattande sätt.  

Involvering 

I litteratur inom ämnesområdet konsumentköpbeteende används begreppen engagemang och 

involvering enligt vår mening synonymt. (jämför exempelvis Assael, 1998 och Palmer, 2004) 

Palmer (2004) menar att produkten vid höginvolverande köp är nära relaterad till köparen. 

Konsumenten kan enligt författaren ej ignorera produkten eller varan då den påverkar köparens 

känsla av välbefinnande och glädje. Låginvolverande produkter har enligt Palmer en mindre 

konsekvens och påverkan på individens psykologiska välmående.  Graden av engagemang är 

enligt författaren även förbunden med konsumentens upplevelse av den risknivå köpet innebär. 

Kanuk och Schiffman (2004) definierar vad upplevd risk innebär: 

”Perceived risk is defined as the uncertainty that consumers face when they cannot foresee 

the consequences of their purchase decisions.” (Kanuk & Schiffmam, 2004, s.196.) 

Kanuk och Schiffman (2004) framhåller olika typer av risk som i överensstämmelse med Palmer 

(2004) påverkar konsumentens engagemang och involveringsgrad. De risktyper som Kanuk och 

Schiffman tar upp är: 

• Funktionell risk, innebär att produkten inte presterar det kunden tänkt sig. 

• Fysisk risk, innebär att produkten kan vara farlig för personen eller människor runt 

omkring. 

• Finansiell risk, innebär risken att produkten inte är värd vad den kostar. 
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• Social risk, innebär att ett dåligt produktval kan få negativ inverkan på individens sociala 

relationer. 

• Psykologisk risk, innebär att ett dåligt produktval skadar konsumentens ego. 

• Tidsrisk, handlar om att risken att den tid som investeras i produktsökning är förslösad 

om produkten inte uppfyller konsumentens förväntningar. 

Enligt Assael (1998) beror konsumentens grad av engagemang på ett flertal faktorer som delvis 

ligger i linje med Kanuk och Schiffmans (2004) tankar men också kompletterar dessa. Assael 

(1998) menar att konsumenten generellt tenderar att bli mer involverad när: 

⇒ Produkten är av vikt för konsumenten.  En produkt har större sannolikhet att vara 

viktig då:  

⇒ Då konsumentens image starkt är knuten till produkten.  

⇒ Den har symboliska värden som är knutna till konsumentens värderingar.  

⇒ Den har ett högt pris. 

⇒ Den fyller en viktig funktion. 

⇒ Produkten har emotionell attraktion. Författaren menar på att konsumenter inte 

enbart söker efter funktionella fördelar vid val av produkt utan även söker fördelar som 

”triggar” det emotionella. För många konsumenter skapar till exempel själva ägandet av 

en Harley Davidson motorcykel en samhörighet med andra ägare. Denna typ av 

gemenskap bygger främst på emotionella värden och inte på de funktionella fördelarna 

som produkten tillför.  

⇒ Produkten är av kontinuerligt intresse för konsumenten. Ett exempel på detta är 

den bilintresserade konsumenten som har ett ständigt pågående intresse för bilar. 

⇒ Produkten medför en signifikant risk. Dessa risker kan vara av olika slag; finansiell 

risk vid ett köp, teknologisk risk vid ett datorköp, social risk då en konsument byter ut 

sin garderob eller fysisk risk vid köp av en bil med sämre säkerhet.  

⇒ Produkten är identifierad med normer och värderingar för en viss grupp. Ett 

exempel på detta är dyra märkesklockor som vissa kretsar signalerar status och framgång. 

Avslutningsvis framhåller Kanuk och Schiffmam (2004) att konsumenter har olika strategier för 

att hantera risk i allmänhet: 

• Konsumenten söker extern information  

• Konsumenten är lojal varumärken 

• Konsumenten väljer välkända varumärken 



 

 135

• Konsumenten väljer en viss butik 

• Konsumenten väljer det dyraste alternativet 

• Konsumenter väljer alternativ med prövotid, garantier samt återköpsrätt 

Olika typer av köpprocesser 

Enligt Antonides och van Raaij (1998) är processande av information samt beslutsprocessen 

centrala aspekter för konsumentbeteendet. Dessa processer innefattar jämförelser av produkter, 

tjänster och varumärken i syfte att göra val. Processerna gällande beslut, präglade av en hög 

involveringsgrad sker enligt författarna på olika nivåer; generiska (allmänna) val, modala val samt 

specifika val. På den generiska nivån fattas beslut mellan sparande eller konsumtion. Vidare tas 

det på denna nivå beslut om vilka kategorier av produkter som skall konsumeras, så som 

exempelvis kläder, mat eller dryck. På den modala nivån fattas beslut om olika substitutvaror, 

exempelvis vilken dryck som önskas konsumera; vatten, öl, läsk eller mjölk. Slutligen sker även 

val på den specifika nivån rörande vald produkt. Här fattas beslut om önskat varumärke, 

exempelvis Heineken eller Kronenbourg. Val rörande produktmodell samt leverantör görs även 

på denna nivå. De generiska valen påverkas till stor del av individens eller familjens 

privatekonomiska situation medan de övriga valen till större del influeras av medias och 

marknadens kommunikation. Vid impulsköp och köp präglade av låg involveringsgrad väljs en 

produkt eller varumärke mer spontant utan att först tänka på generiska val. (Antonides & van 

Raaij, 1998) 

Vidare innefattar Antonides och van Raaij (1998) köpprocessen i konsumtionscykeln genom att 

de beaktar konsumtion av en produkt i ett hushåll, från anskaffning till användande och 

äganderätt. Före inköp sker aktiviteter så som behovs- och problemidentifiering samt 

informationssökning.  Sedan tas beslut utifrån identifierade alternativ och inköpet sker. I 

nästkommande steg används produkten, ägaren har också en ägande- och förvaltningsrätt över 

egendomen. Under användning och ägandestegen bildar konsumenten uppfattningar och 

feedback som ligger till grund för eventuella rekommendationer och återköp. Med tiden kan ett 

återköp bli aktuellt och konsumtionscykeln startar på nytt. (Antonides & van Raaij, 1998) 

Kanuk och Schiffman (2004) ser tre typer av beslutsprocess vad gäller konsumenters köp; 

extensiv problemlösning, begränsad problemlösning samt rutinbaserat beteende. Vid en 

omfattande problemlösning har konsumenten inte på förhand några etablerade kriterier för att 

utvärdera en produktkategori eller specifika varumärken. De har heller inte initialt begränsat 

potentiella varumärken eller produkter. Vid en begränsad beslutssituation har konsumenten på 

förhand uppsatta beslutskriterier för att bedöma produkter och varumärken efter. I detta fall söks 
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viss tilläggsinformation för att finjustera beslutet. Vid det rutinmässiga beteendet har 

konsumenten tidigare erfarenheter av produktkategorin och är väl insatta i de 

bedömningskriterier de utvärderar produkter och varumärken efter. Kunden beaktar oftast det de 

redan vet och söker information i liten utsträckning. Författarna menar att alla beslut i våra liv 

inte kan vara komplexa, vi måste ha lätta val också. (Kanuk & Schiffman, 2004) Kanuk och 

Schiffman ligger i linje med Palmer (2004) som identifierar några olika typer av köpsituationer 

som i sig medför en viss omfattning: 

Komplett novis, konsumenten har inga tidigare erfarenheter av produkten och sökprocessen blir 

därmed såväl längre avseende tid som bredare i omfång. (Jmf extensiv problemlösning,  Kanuk & 

Schiffman, 2004) 

Modifierat återköp, konsumenten känner till produktgruppen men söker variation i något lite 

annorlunda. En liten sökprocess sker för att identifiera potentiella alternativ innan dessa 

utvärderas. (Jmf begränsad problemlösning,  Kanuk & Schiffman, 2004) 

Rutinmässigt återköp, Konsumenten gör inköpen nästan automatiskt utan tanke på köpprocessn. 

(Jmf rutinbaserad köpprocess,  Kanuk & Schiffman, 2004) 

Mowen (1995) tillför ett tydligt emotionellt inslag till ovanstående köptyper genom att lyfta fram 

den mer emotionella köpprocessen. Denna beslutsprocess innebär att handling också grundar sig 

i det mänskliga behovet att känna och uppleva känslor. Beslutsprocessen grundar sig kring 

individens mål att framkalla det emotionella. Processtegen är de samma som vid en mer rationell 

köpprocess men varje steg utgår också från det känslomässiga. Konsumenten är enligt författaren 

en ”kännare” men också en ”tänkare”.  Individen konsumerar många typer av produkter för 

upplevelsen, imagen och andra känslomässiga aspekter som produkten genererar. För att nå dessa 

kunder gäller det att fokusera på emotionella aspekter så som upplevelser och känslor.  

Ett variationssökande inköp betecknar Mowen (1995) som ett inköp där kunden byter varumärke 

eller produktsort trots att kunden är nöjd med tidigare val. En förklaring till detta agerande är 

enligt författaren att individen försöker undvika uttråkning genom att köpa ett nytt varumärke. 

Denna typ av köp har enligt författaren emotionell bakgrund, därför att bytet av varumärke syftar 

till att stimulera känslan, av att känna sig bättre till mods. (Mowen, 1995) 

Vidare menar Mowen (1995) att impulsköp sker när en person känner en stark och bestående 

känsla att köpa en produkt direkt. Impulsköp är enligt författaren lite utforskat och Mowen 

menar att impulsköp görs trots att konsumenten inte har ett definierat problem, behov eller 

köpmotiv innan den får syn på varan.  
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Mowen (1995) framhåller även att konsumenter gör symboliska inköp. Dessa produkter 

genererar enligt ett emotionellt perspektiv en symbolisk mening för individen. Exempelvis köps 

blommor, parfymer och smycken för den mening som produkterna skänker individen.  

Slutligen framhåller Mowen (1995) även att influenser i konsumentens omgivning påverkar 

personens beteende och köpprocess. Författaren menar att individer som påverkas starkt av sin 

omgivning kan göra köp utan att först utveckla tydliga åsikter eller starka känslor för produkten.  

Enligt Mowen går dessa konsumenter nödvändigtvis inte genom en rationell köpprocess. 

Dahlén och Lange (2003) menar att konsumenters köp och konsumtion utgörs av två 

grundläggande beståndsdelar; funktionella attribut samt emotionella och hedonistiska värden. De 

senare innefattar enligt författarna subjektiva bedömningar såsom känslor, smak, upplevelser, 

dagdrömmar och estetiska värden.  Dessa är enligt Dahlén & Lange en central utgångspunkt för 

att förstå vad som är effektiv marknadskommunikation. 

”Konsumenten väljer inte produkter enbart utifrån objektiva och funktionella attribut, utan 

det gäller också för marknadsföraren att ladda sina varumärken med emotionella och 

hedoniska värden.” (Dahlén & Lange, 2003, s.55.) 

För att delvis rekapitulera köpprocessens ur några olika perspektiv väljer vi att presentera en 

sammanställning utifrån Mowen (1995). Författaren lyfter tre centrala perspektiv som delvis 

renderar olika köpprocesser: 

1  Beslutsfattande perspektiv: 

a) Hög involverande köp 

Problem- Omfattande Omfattande Komplext Utvärdering 

upptäckt informationssökning alternativutvärdering val efter köp 

 

b) Låg involverande köp 

Problem- Begränsad Minimal Enkelt Utvärdering 

upptäckt informationssökning alternativutvärdering val efter köp 

 

2  Emotionellt perspektiv: 

Känslodriven Sökning efter Alternativutvärdering Känslo- Utvärdering 

Problem- känslobaserade genom jämförelse av baserat efter köp 

upptäckt lösningar känslor kring de olika val 

  alternativen  
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3 Beteende influerande perspektiv: 

 Problem- Inlärd Val Utvärdering 

upptäckt sökning (beteende resulterar efter köp i form 

  från förstärkningar) av en självupp- 

 fattningsprocess 

(Egen bearbetning utifrån Mowen, 1995.) 

Figur 3: Sammanställning av olika köpprocesser  

Avslutningsvis är det slutliga inköpsbeslutet enligt Palmer (2004) ofta resultatet av interaktionen 

mellan köparen och en mängd påverkansfaktorer. Författaren menar att ett verkligt köp ofta kan 

bli en komplex iterativ process som involverar en stor mängd påverkandefaktorer samt en stor 

variation av beslutskriterier, varför det enligt Palmer ofta är svårt att beskriva köpprocessen i helt 

separerade steg. Exempelvis påbörjas utvärdering ofta samtidigt som informationssökning 

fortsätter. (Palmer, 2004) Detta till trots väljer vi att presentera den återstående referensramen 

utifrån Blackwells et al´s grundmodell över köpprocessen; uppkomst av behov, 

informationssökning, alternativutvärdering, köp samt utvärdering efter köp. Vi kommer även att 

presentera ett avsnitt som tar upp påverkan vad gäller konsumenters köpprocess. 

5.3 Behov 
Blackwell et al (2006) menar att den hårdnande konkurrenssituation som präglar dagens 

marknader medför att det är centralt för marknadsförare att väl känna till konsumenternas behov, 

för att veta vad kunderna attraheras av och hur organisationen bör agera och kommunicera för 

att nå framgång. Palmer (2004) framhåller vidare att människors behov tenderar att förändras ur 

ett livscykelperspektiv, vilket således innebär att behoven skiftar utifrån olika ålderskategorier. 

Enligt Palmer (2004) är det just ett behov av någonting som utlöser en köpprocess. Dock menar 

Antonides och van Raaij (1998) att ett behov och en önskan per definition inte alltid leder till ett 

inköp eller intention att köpa. Inköpsprocessen påverkas enligt författarna även utav den 

situation personen befinner sig i och de eventuella restriktioner som direkt påverkar individen, 

inverkar gör också de ekonomiska förväntningar som personen har på framtiden. Vidare menar 

Blackwell et al (2006) att det är en skillnad mellan behov och önskningar. Enligt författarna 

uppfyller konsumenten oftast sina behov men inte alltid sina önskningar.  Marknadsförare strävar 

enligt författarna ofta efter att uppfylla kundernas önskningar men måste hålla kostnadsnivån i 

linje med vad målmarknaden kan klara av att bära. 

Kanuk och Schiffman (2004) framhåller att allt beteende är målorienterat. Författarna menar att 

konsumentens ouppfyllda behov, dess viljor samt mer svåruppnåeliga önskningar skapar inre 
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drivkrafter som motiverar individen att agera för att fylla sina behov och uppnå sina mål. Enligt 

Kanuk och Schiffman är de mänskliga behoven och speciellt konsumenternas behov basen i all 

modern marknadsföring och det är viktigt att förstå dessa behov och vad som skapar dem. 

Uppkomst av behov 

”Consumers buy things when they believe a product´s ability to solve a problem is worth 

more than the cost of buying it, thereby making recognition of an unmet need the first step in 

the sale of a product.” (Blackwell et al, 2006, s.71.) 

Identifiering av ett behov uppkommer enligt såväl Blackwell et al (2006) som Assael (1998) då det 

finns en skillnad mellan en individs nuläge och ett önskat läge eller mål. Assael menar således att 

ett behov representerar en divergens mellan en konsuments nuvarande situation och önskat mål. 

Assael exemplifierar detta med en persons längtan efter en mer moderiktig garderob, där 

divergensen mellan dagens garderob och den önskade skapar en spänning vilket i sin tur ger 

upphov till motivation att agera. Antonides & van Raaij (1998) menar vidare att funktionella, 

ekonomiska eller psykologiska skäl kan medföra att en individ upplever en skillnad mellan dagens 

situation och en önskad. Här kan det enligt författarna exempelvis handla om att det utkommit 

en ny attraktiv produkt på marknaden med fördelaktigare funktion, ekonomi eller en snyggare 

design, vilket medför att konsumenten önskar sig eller känner behov av denna nya vara istället för 

personens befintliga. Mowen (1995) menar också att ett aktuellt tillstånd kan föda ett behov, 

genom att nuvarande produkt inte uppfyller konsumentens förväntningar. Vidare menar 

författaren att produkten eller varan kan ta slut, gå sönder eller upplevas omodern, vilket medför 

ett behov. Ett önskat tillstånd kan av konsumenten upplevas som eftersträvansvärt och på det 

sättet även skapa ett behov. Här kan kultur, subkulturer, referensgrupper och livsstil leda till att 

personen förändrar sitt tillstånd. Konsumentens förmåga att tänka, drömma och planera leder 

också detta till att behov uppstår. (Mowen, 1995) 

Kanuk och Shiffman (2004) menar att identifiering av olika behov är en funktion bestående av ett 

flertal variabler som varför sig eller sammantaget ger upphov till att konsumenten upplever en 

divergens mellan nuläge och ett önskat tillstånd. Författarna kategoriserar dessa variabler i 

externa och interna influenser. Blackwell et al (2006) menar att konsumentens behovsupptäckt 

påverkas av konsumentens eget minne, individuella skillnader samt omgivningens influenser, 

vilket åskådliggörs i bilden nedan 
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(Blackwell et al., 2006, s.71, Egen bearbetning) 

Figur 4: Sammanfattande bild av behovsupptäckt  

Assael (1998) ligger i linje med Kanuk och Shiffman (2004) samt Blackwell et al (2006) och har 

indelat behovspåverkan enligt följande: 

1. Konsumentens tidigare erfarenheter 

2. Konsumentens karaktärsdrag 

3. Konsumentens motiv 

4. Miljöbetingade influenser  

5. Marknadsförings stimulans  

Dessa påverkande faktorer tas upp nedan. 

Konsumentens tidigare erfarenheter 
Assael (1998) menar att konsumenten över tiden bildar sig uppfattningar utifrån sina erfarenheter 

av tidigare användning och konsumtion. Författaren framhåller även att individen bildar sig 

uppfattningar om olika produkter samt varumärken och vad man förväntar sig av dessa. Kanuk 

och Shiffman (2004) framhåller även de att konsumentens tidigare erfarenheter och utvärdering 

av tidigare användning ligger inbäddad i konsumenten och påverkar dess behovsupptäckt och 

köpprocess. Detta ligger i linje med Blackwell et al (2006) som menar att tidigare erfarenheter 

delvis återfinns i konsumentens minne och påverkar individens upptäckt av behov. 

Konsumentens karaktärsdrag 
Palmer (2004) menar att den situation i vilken konsumenten befinner sig själv i, har påverkan på 

hur de förhåller sig och verkar. Författaren nämner faktorer som ålder och socioekonomisk 

status. Vidare menar Assael (1998) att de karaktärsdrag som präglar en konsument påverkar 
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dennes behov samt de fördelar och attityder som söks hos produkter och varumärken. Enligt 

författaren påverkas konsumentens av dennes; demografiska kontexter, livsstil samt personlighet. 

Ytterligare karaktärsdrag som kan tänkas inverka är enligt författaren ålder, civilstånd samt 

inkomst. Assael framhåller slutligen att det är viktigt för marknadsförare att se till konsumenters 

karaktärsdrag samt demografiska förändringar vid utformning av marknadsföringsstrategier.  

Konsumentens motiv 
Enligt Assael (1998) handlar konsumentens motiv om de drivkrafter som riktar konsumentens 

agerande mot att uppnå det specifika behovet. Vidare menar författaren att en större diskrepans 

mellan nuvarande och önskat situation leder till en ökad motivation och drivkraft, till att 

tillfredställa det önskade läget. Blackwell et al (2006) menar att graden av involvering anger hur 

starkt motiverade konsumenten är att tillfredsställa ett behov. En hög involvering innebär enligt 

författarna att behovet är relevant för individen. 

Individen motiv påverkar även de specifika kriterier som konsumenten väljer att använda sig av 

vid utvärdering av olika alternativ. Ett exempel på hur detta kan yttra sig är då en konsument 

väljer en bränslesnål bil då dennes motiv först och främst är ekonomiskt. (Assael, 1998) Slutligen 

trycker Blackwell et al 2006 på att produkter som väcker konsumentens engagemang ökar 

chansen att säljas. 

Miljöbetingade influenser 
Miljöbetingade influenser handlar enligt Assael (1998) om att konsumenter köper och använder 

produkter i sociala kontexter. I många fall bidrar omgivningen enligt författaren med influenser 

och information, som kan skapa nya behov eller påverka vid köpbeslut. Det kan exempelvis 

tänkas att en granne tipsar om en ny gräsklippare eller att kollegorna på jobbet har en viss 

uppfattning vad gäller olika bilmärken vilket kan komma att påverka individen.  

Manifestationen av vissa behov influeras enligt Palmer (2004) av det samhället som individen bor 

i. Vidare påverkas barnen enligt författaren av sina föräldrar under uppväxten, vilket exempelvis 

kan leda till att de som vuxna väljer det varumärke på frukostflingor som föräldrarna köpt. Vidare 

belyser även Palmer att individer omges av grupper eller referensgrupper som fungerar som 

guider för personens agerande. Socialklass och kultur har enligt författaren även inverkan på vårt 

beteende.  

Palmer (2004) menar att behov refererar till något djupt rotat i individens personlighet. Hur 

individerna agerar för att uppfylla sina behov beror enligt författaren på de kulturella värderingar 

som gruppen de tillhör innehar. I vissa grupper kan enligt Palmer ett behov av självuppfyllelse 
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nås genom ett religiöst engagemang medan i en annan grupp nås detta genom att utveckla sin 

kreativa förmåga.  

Palmer (2004) skiljer mellan behov och önskningar, där önskningar är kulturellt bestämda från 

det samhälle man lever i. Hur individen försöker uppfylla sina behov beror enligt författaren på 

det sammanhang som personen är medlem av.  Exempelvis menar Palmer att behovet status är 

universellt, men uttrycks olika beroende på kultur. I ett u-land kan den mängd boskap en person 

äger signalera status medan det i västvärlden uttrycks genom valet av premium bilmärke som 

individen äger och kör (Palmer, 2004). 

Marknadsstimulis 
Assael (1998) menar att information av och kring olika produkter, varumärken samt priser 

påverkar konsumenters behov. Denna typ av information inhämtar konsumenten enligt 

författaren exempelvis från reklam, butiksmiljöer samt genom att interagera med 

försäljningspersonal.  

Signaler i form av marknadskommunikation i människors omgivning, kan enligt Palmer (2004) 

hjälpa igång köpprocessen. Exempelvis kan reklam enligt författaren starta köpprocessen, trots 

att denna signal inte direkt har med det behov individen försöker uppfylla. Genom att 

konsumenten ser en välkänd celebritet som använder en viss produkt kan detta enligt Palmer 

sätta igång en sökprocess hos konsumenten kring varumärkets övriga produkter. Även Kanuk 

och Shiffman (2004) menar att marknadsansträngningar och kommunikation som rör produkten, 

pris, reklam samt distributionskanaler bidrar till att påverka konsumenten så att ett denne 

upplever ett behov. 

Maslows behovshierarki 

Abraham Maslow lade på 50-talet fram en teori om motivation som kom att kallas Maslows 

behovshierarki. Teorin utgår från individen och dess behov. Maslow har riktat in sig på hur 

människans huvudsakliga behov styr dess motivation och skapat en hierarkisk trappa som bygger 

på fem olika behovsnivåer. Alla människor börjar enligt Maslow på den första nivån för att sedan 

sträva sig uppåt och individen måste ha uppfyllt en nivå för att ta sig till nästa. De två första 

nivåerna i trappan kallas de lägre och de tre översta de högre behoven. (Maslow 1970) Nedan 

följer de olika nivåerna och några exempel på behov samt en grafisk bild av Maslows behovs 

behovshierarki (Maslow 1970): 

Fysiologiska behov:  föda, vatten, sömn, värme och syre 

Trygghetsbehov:  behov av skydd, säkerhet och trygghet 



 

 143

Sociala behov:  höra hemma någonstans, kamratskap och accepterande samt kärlek 

Självuppskattning:  självrespekt, kunnighet, kompetens, ansvar, prestige, erkännande och 

självförtroende  

Självförverkligande:  att göra det man är kapabel till, ständigt utvecklas och förverkliga sig 

själv 

 

 

 

 

(Egen bearbetning av Maslow 1970. Jmf också exempelvis Blackwell et al., 2006, s.311.) 

Figur 5: Maslows behovshierarki  

Enligt Palmer (2004) är Maslows behovshierarki en motivationsmodell som marknadsförare i 

allmänhet tagit till sig. Blackwell et al (2006) menar att fysiologiska behov är de mest 

fundamentala, vi måste alla ha vatten och mat för att överleva, men vi har också behov av sex 

och sömn. En annan typ av behov återfinns i kategorin säkerhet och hälsa.  Att känna sig älskad 

och ha vänner är även det viktiga behov. Författarna berör även behov av social image, det vill 

säga att individen bryr sig om vad andra tycker om personen samt hur denne uppfattas. Blackwell 

et al framhåller även att viss konsumtion enbart sker för att visa för omgivningen hur 

framgångsrik konsumenten är.  

Assael (1998) ser Maslows behovsstege som ett hjälpmedel för marknadsförare för att utskilja 

vilket eller vilka typer av behov som de skall attrahera och för att på så sätt lättare utforma ett 

tilltalande budskap. Assael ger exempel på hur detta kan ta sig form: 

• Psykologiska behov kan fångas genom sexuell attraktion. Detta sker ofta vid reklam av 

hygien och kosmetika produkter.  

• Säkerhetsbehov genom att anspela på säkerhet i marknadsföringen, exempelvis en 

bilreklam som starkt betonar den nya effektivare airbagen.  

• Sociala behov kan attraheras genom reklam som lyfter fram hur gruppacceptans kan 

vinnas genom användandet av exempelvis ett visst varumärke eller produkt. 

• Ego behov kan fångas genom att koppla en produkt eller ett varumärke till framgång.  

• Självförverkligande behov kan appelleras genom att anspela på att självuppfyllande sker 

genom exempelvis en resa, utbildning eller kulturell sysselsättning.  

Fysiologiska behov  
Trygghetsbehov 

Sociala behov 

Självuppskattning 

Självförverkligande
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Enligt Maslow i Assael (1998) så är det få individer som tillfredställer sina sociala och ego behov 

vilket resulterar i att de inte förflyttar sig till den femte nivån. Assel menar den mesta reklamen 

har som mål att attrahera de social och egoistiska behoven. Detta genom att anspelar på; status, 

lyx eller social acceptans, genom att använda sig av ”rätt” varumärke. (Assael, 1998) 

En forskare i Assael (1998) likställer Maslows behovsstege med tre olika steg i en familjs livscykel. 

I första steget inkluderar han unga vuxna som förärver materiella ägodelar för att främst vinna 

acceptans och efterlikna sina föräldrar (Nivå 3).  I nästa nivå har individen nått medelåldern och 

här inriktas konsumtionen mot att signalera framgång och självkänsla (Nivå 4). I den sista nivån 

har individen nått en högre ålder och finner det inte längre relevant med ägodelar. Fokus ligger 

istället på att söka upplevelser som leder till emotionell tillfredsställelse och självförverkligande 

(Nivå 5).     

Kanuk och Schiffman (2004) beskriver tre kategorier av basbehov som skiljer sig från Maslows 

grundbehov. Dessa har enligt Kanuk och Schiffman en stor inverkan på konsumentens 

motivation. Författarna talar här om basbehoven; behov av makt och styrka, behov av 

tillhörighet samt behov av att uppfylla sig själva och sina mål. 

I linje med Kanuk och Schiffman (2004) framhåller Palmer (2004) att människan nu lever i ett 

samhälle där det inte längre räcker att uppfylla de grundläggande behoven av mat och vätska. 

Detta innebär enligt Palmer att Maslows behovshierarki idag är otillräcklig för att förstå 

konsumentens behov. Författaren menar att konsumenter motiveras av mer komplexa behov och 

att dessa skall utgöra startpunkten för alla marknadsaktiviteter. 

Funktionella & emotionella behov 

Dahlén och Lange (2003) menar att den nyttomaximerande och rationella konsumenten som ofta 

återfinns inom nationalekonomin enbart beaktar objektiva, funktionella attribut och nyttor.  

Rossiter och Percy (1997) presenterar åtta köpmotiv som kan användas för att förstå hur olika 

konsumentbehov kan gestalta sig. De informativa köpmotiven är aktuella då en människa 

upplever ett problem i det nuvarande tillståndet. Transformativa köpmotiv handlar istället om när 

en människa vill förflytta sig till ett nytt önskat tillstånd. (Rossiter och Percy, 1997 i Dahlén & 

Lange, 2003) 

Informativa köpmotiv (funktionella behov) 

Problemundanröjande: Är ett köpmotiv som uppstår när konsumenten upplever att ett 

problem uppstått.  
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Problemundvikande:  Konsumenten uppfattar ibland framtida problem och vill undvika 

att hamna i denna situation. 

Blandade känslor:  Konsumenten gillar vissa sidor hos en produkt men ogillar andra 

delar eller konsekvenser av konsumtion av produkten. 

Ofullstädig nöjdhet:  Konsumenten är inte helt nöjd med utbudet på marknaden. 

Normalförbrukning:  Behovet uppstår genom att produkten förbrukas eller slits. 

Transformativa köpmotiv (Emotionella behov) 

Sensorisk tillfredsställelse:  Köpmotivet handlar helt och hållet om sinnesupplevelser. 

Social acceptans:  Konsumenter tittar på andra i sin omgivning eller på 

referensgrupper där personen aspirerar på att bli medlem. Detta 

sker för att få indikationer på vad som är rätt att köpa och 

konsumera. Detta är ett kraftfullt köpmotiv som har stor inverkan 

på konsumentens produkt- och varumärkesval. 

Intellektuell stimulans  

eller skicklighet:  Konsumenten har behov av att förkovra sig och anta utmaningar. 

Antonides och van Raaij (1998) menar att konsumentens behov måste specificeras. Individen 

måste enligt författarna fastslå vilka krav och funktioner den nya produkten måste uppfylla. 

Exempelvis vad skall en ny bil användas till; pendling, köra barnen till skolan, dra husvagn eller 

transportera gods? Efter att identifierat och specificerat behoven startar sökprocessen. 

(Antonides & van Raaij, 1998) Dock menar Blackwell et al (2006) att det ofta är en utmaning att 

förstå konsumentens bakomliggande och verkliga behov. Anledningen till detta är enligt 

författarna att människor ofta döljer sina verkliga motiv för sitt agerande. Exempelvis är det föga 

troligt enligt Blackwell et al att en kille som köper en ”muskel bil” kommer att erkänna att detta 

är ett sätt att uppfylla den egna känslan av maskulinitet. Konsumenter kan också vara omedvetna 

om vad som verkligen motiverar deras beteenden menar författarna. De flesta människor 

försöker ofta förklara sina ageranden på ett intelligent sätt, vilket det sällan är. (Blackwell et al, 

2006) 

Ibland drivs konsumenten av ett behov, men ofta kan behovsbilden vara mer komplex och 

sammansatt av flera olika behov. Motiven kan då ibland skapa en behovskonflikt hos individen 

och denne måste värdera behovens vikt för stunden och i den specifika situationen. (Blackwell et 

al, 2006) 
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Som komplement till Maslows behovshierarki kan behov enligt Assael (1998) delas in i så kallade 

hedonistiska och utilistiska behov. Utilistiska behov strävar efter praktiska fördelar hos en 

produkt, så som exempelvis en bensinsnål bil eller varma kläder. Individer med denna typ av 

behov söker främst efter funktionella produkter. De hedonistiska behoven däremot söker främst 

efter det emotionella, så som glädje av ett produktinnehav. Produkter som försöker appellera 

dessa behov anspelar främst på känslor och fantasier som erhålls vid konsumtion. (Assael, 1998) 

Då konsumenter skall tillfredställa sina hedonistiska behoven använder de enligt Assael (1998) 

mestadels emotionella kriterier vid utvärdering av olika produkter och varumärken. Ett exempel 

på detta kan vara då en konsument köper en Gucci väska som kostar mer än tio gånger mer än en 

väska hos H&M. Ett sådant exempel kan enligt Assael (1998) inte försvaras med de funktionella 

fördelar som erhålls men det kan dock med all säkerhet rättfärdigas av att väskan ger hedonistiska 

fördelar.  

För att attrahera hedonistiska och utilistiska behov används enligt Assael (1998) olika 

marknadsföringsstrategier, vilka märkbart skiljer sig åt. Författaren menar att den reklam som har 

till uppgift attrahera de utilistiska behoven tenderar att utformas på ett rationellt och informativt 

sätt medan de hedonistiska behoven lockas genom att anspela på symboliska och emotionella 

värden. 

Slutligen väljer vi att åskådliggöra delen behov med en sammanfattande bild: 

Behov Motivation Sökta fördelar Utvärderingskriterier 

Utilistiska/ Drivkraft att agera  Ekonomi Bränsleförbrukning 

Funktionella  för att uppfylla behov  Servicekostnader 

 

Hedonistiska/ Drivkraft att agera En bra känsla Körglädje 

Emotionella för att uppfylla behov bakom ratten Tilltalande design 

Figur 6: Sammanfattning behov (Egen bearbetning) 

5.4 Informationssökning 
Enligt Assael (1998) leder ett behov till att konsumenten börjar söka och processa information, 

som kan tänkas vara relevant för det uppkomna behovet. Författaren menar att en konsument 

som är i stånd med att köpa en bil kan tänkas vara mer uppmärksam på bilreklam, kommentarer 

från vänner och kollegor vad gäller bilar samt även biltester i olika tidningar. Dahlén och Lange 

(2003) hävdar i detta sammanhang att vissa kommersiella kanaler är väl inarbetade och knutna till 

vissa behov, vilket leder till att konsumenten ofta riktar sin informationssökning till dessa kanaler. 
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Antonides och van Raaij (1998) menar att sökprocessens karakteristiska innefattar; källor, 

sökintensitet samt syftet med sökningen.  

Vidare menar Antonides och van Raaij (1998) att restriktioner av olika slag kan påverka 

konsumenten i dess informationssökning och köpprocess. Begränsningarna kan vara av 

ekonomisk art, där individen har en viss budget att röra sig med och utifrån denna försöker 

optimera sitt inköp. Restriktionen medför att vissa produkter och varumärken inte kan komma 

ifråga. Vidare är inköpsprocessen också ibland begränsad av individens tillgängliga tid.  Även 

konsumentens fysiska och mentala status påverkar hur processen kan utföras och hanteras. 

Författarna menar också att faktorer som öppettider, sociala hinder samt tekniska begränsningar 

inverkar på konsumentens sökprocess. (Antonides & van Raaij, 1998) 

Dahlén och Lange (2003) menar vidare att informationsinhämtningen sker såväl genom en intern 

minnesbaserad sökning, som genom en extern handlingsbaserad sökning.  Konsumenten 

”scannar” enligt författarna sitt långtidsminne efter produkter och varumärken som kan uppfylla 

individens behov. Minnet kan enligt Dahlén och Lange beskrivas som ett nätverk av 

associationer, där objektiv kunskap som produktegenskaper, lämpliga användningstillfällen, 

prisnivåer, inköpsställen samt mer subjektiv kunskap som åsikter och attityder återfinns. Om 

konsumenten finner en tillfredsställande intern lösning, sker många gånger ingen extern sökning. 

En extern informationssökning sker vanligen för att minska eventuell osäkerhet. Människor söker 

ibland också externt av rent produktintresse, för att individen finner glädje i detta. I dessa fall 

sker således informationssökning mer kontinuerligt av intresse, det vill säga så kallad pågående 

sökning. (Dahlén & Lange, 2003) 

Blackwell et al (2006) hävdar att konsumenten kan motta information och kunskap dels från det 

egna minnet men också från personer och organisationer i den externa omgivningen. Ibland sker 

även informationssökningen enligt författaren passivt, genom att konsumenten medvetet eller 

omedvetet påverkas av marknadens signaler samt budskap. I andra fall sker inhämtningen mer 

aktivt genom att konsumenten läser specialtidningar samt tar del av tillverkarens och 

återförsäljarens information samt marknadsaktiviteter. Informationssökningen kan enligt 

Blackwell et al ske från både källor som domineras av företagens marknadsförare, så som reklam, 

säljpersonal, kommersiella websidor men också från källor utan marknadsdominans, så som 

familj, vänner, opinionsledare samt media. Längden och djupet på informationssökningen avgörs 

av olika variabler, exempelvis personlighet, socialklass, storlek på inköp, tidigare erfarenheter 

samt tidigare kännedom om varumärken. Om en kund är nöjd med ett varumärke gör de ofta 

återköp med ytterst begränsad eller ingen informationssökning alls. När en konsument däremot 

är missnöjd sker ofta en mer omfattande sökning. (Blackwell et al, 2006) 
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Intern sökning 
Antonides och van Raaij (1998) menar att individer initialt ofta försöker lösa ett uppkommet 

problem utifrån sina tidigare erfarenheter, genom att de återkallar relevant information ur det 

egna minnet. Denna typ av sökprocess är enligt författarna inte helt optimal, då personen oftast 

inte lyckas lösa problemet optimalt. På grund av att valmöjligheterna oftast är många, väljer 

individen att förenkla beslutet genom att välja bekanta lösningar utifrån tidigare erfarenheter 

hämtade från minnet. Dessa förenklade sökprocesser följer vissa mönster vilket gör att individen 

väljer nöjdaktiga lösningar istället för optimala. I sökprocessen får individens ”top of mind”- 

medvetenhet en betydande innebörd och påverkan. Exempelvis kommer närliggande butiker, 

frekvent inköpta produkter och starkt marknadsförda varumärken, att ligga nära till hands då 

individen återkallar erfarenheter från sitt eget minne. Blackwell et al (2006) menar även att 

faktorer så som konsumentens existerande kunskap och tilltro till denna samt nöjdhet med 

tidigare inköp påverkar den interna sökningen. Antonides och van Raaij (1998) lyfter dock fram 

att erfarna kunder kommer att lösa en stor del av sina problem genom interna sökningar medan 

personer med mindre erfarenhet eller individer i nya och förändrade situationer istället använder 

externa sökningar.  

Extern sökning  
Enligt Antonides och van Raaij (1998) sker extern sökning när konsumenten inhämtar 

information utanför sina egna minnesbaserade kunskaper och erfarenheter. Blackwell et al (2006) 

hävdar här att extern sökning kan ske inför ett inköp men också som en pågående sökprocess. 

Exempelvis kan en bilintresserad följa bilmarknaden och dess utveckling kontinuerligt. Antonides 

och van Raaij (1998) anser att de informationskällor som oftast används vid extern sökning är; 

sociala källor, media, affärsställen, Internet och databaser samt observationer av andra 

konsumenter. Blackwell et al (2006) menar i detta avseende att Internet har haft en extra stora 

påverkan på den externa sökningen.  

Då en konsument inte har den information som krävs för att göra tillfredställande beslut krävs 

ytterligare information. Detta sker då konsumenten: 

• Finner att alternativa varumärken som övervägs är otillräckliga. 

• Har otillräcklig information om de varumärken (el alternativ) som utvärderas 

• Får information från vänner och media som strider mot tidigare erfarenheter och aktuell 

information. 

• Är nära beslut av ett visst varumärke men vill bekräfta förväntningarna gällande dess 

prestationsförmåga. 
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Assael (1998) och Antonides och van Raaij (1998) anser att konsumenter noga överväger om 

nyttan av ny information överstiger kostnaderna för att söka ytterligare information. I linje med 

detta menar Antonides och van Raaij (1998) att individen måste beakta huruvida mer information 

leder till bättre beslut samt om ett förväntat bättre inköp motiverar dessa insatser. Assael (1998) 

hävdar även i detta sammanhang att konsumenter endast använder en bråkdel av den information 

de har tillgång till vid beslutsfattande. Vidare anser författaren att den begränsade 

informationshanteringen kan bero på det faktum att många konsumenter litar på tidigare 

erfarenheter eller tycker att den information de besitter är fullt tillräcklig för beslut.  

Konsumenter tenderar att inte uppfatta alla budskap 
Dahlén och Lange (2003) hävdar att konsumenter nästan alltid befinner sig i miljöer där de 

utsätts för kommersiella budskap. Författarna belyser dock att flertalet av dessa budskap filtreras 

bort eller ej uppfattas.  Palmer (2004) ligger i linje och utvecklar detta resonemang då han menar 

att individer medvetet söker information men likväl misslyckas med att processa all den 

informationen som presenteras. Palmer (2004) menar att det finns tre nyckelperceptionsprocesser 

som kan hindra individer från att använda den information som kommuniceras. Dessa är:  

• Vi uppfattar inte informationen eftersom den inte väcker vår uppmärksamhet 

• Vi uppfattar informationen men förvränger sedan dess innehåll 

• Vi uppfattar informationen men glömmer sedan snabbt dess innehåll 

Mowen (1995) beskriver ”information overload” som en situation då konsumenten nås av mer 

information än den kan ta in och hantera i korttidsminnet. Vidare hävdar Mowen och Blackwell 

et al (2006) att en människa i detta minne maximalt kan hantera fem till nio saker parallellt. 

Kanuk & Schiffman (2004) ligger i linje med Mowen (1995) samt Blackwell et al (2006), och 

menar att konsumenter uppfattar endast en liten del av de stimulis och den information som de 

möter. Blackwell et al hävdar även att konsumenten minne är en fundamental del av 

konsumentbeteende och beslutsfattande. I detta avseende påpekar författarna också att det är 

viktigt för marknadsförare att beakta kundens förmåga att kunna nå lagrad kunskap.  

Enligt Blackwell et al (2006) måste informationen och den övertygande 

marknadskommunikationen i första steget nå konsumenten. Då individen exponeras för 

avsändarens budskap aktiveras ett eller flera sinnen. Efter exponeringen avgörs om 

informationskapacitet skall riktas mot det inkommande budskapet. Desto mer relevant 

meddelandet är för konsumenten desto troligare är det att individen fäster avseende till detta 

budskap. Människor ignorerar en stor del av inkommande kommersiella budskap genom att 

selektera vad individen fäster avseende vid. Om ett meddelande får uppmärksamhet från 
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konsumenten sker en jämförelse med tidigare erfarenheter och kunskaper som återfinns i 

individens minne. Marknadsföraren hoppas att personen skall förstå budskapet. Då konsumenten 

uppfattar meddelandet kan det antingen avfärdas som oacceptabelt eller accepteras av personen. 

Målet med budskapen är att förändra konsumenternas nuvarande tro, uppfattningar samt 

attityder. För övertalningssyfte är målsättningen att människor skall acceptera informationen och 

lagra detta i minnet så att det är tillgängligt för framtida bruk. (Blackwell et al, 2006) 

Olika informationssökning vid olika typer av köp 
Enligt Dahlén och Lange (2003) är det vanligt att konsumenter gör rutinmässiga inköp präglade 

av mycket liten informationssökning. Författarna menar här att varumärkesval, butiksval och 

produktval ofta sker utifrån konsumentens interna sökprocess. Vid mer komplexa och hög 

engagerande köp söks det enligt Dahlén och Lange mer omfattande information i olika 

riktningar, via olika informationskanaler.  

”Vi kan vänta oss att ju högre engagemang konsumenter upplever, desto mer information 

kommer de att söka.” (Dahlén & Lange, 2003, s.35.) 

Vidare hävdar Dahlén och Lange (2003) att en passiv minnesbaserad informationssökning ofta 

sker vid oviktiga köp präglade av ett lågt engagemang. Är köpet däremot viktigt för konsumenten 

och högt engagerande eller där kunden har ett personligt intresse av en produkt eller när social 

acceptans är involverat sker vanligtvis en mer handlingsbaserad informationssökning. Dahlén och 

Lange (2003) hävdar att människor använder sig av referensgrupper och opinionsbildare som 

hjälpmedel då social acceptans är ett viktigt köpmotiv, detta för att bilda sig uppfattningar om 

lämpliga produkter och varumärken. Nedan presenteras olika typer av marknadskommunikation: 

Icke-kommersiell/Icke personliga Icke kommersiell/Personlig 

Massmedia 

Konsumentrådgivning 

Konsumenttester, Råd & Rön 

Vänner och familj, ”mun-till-mun” 

Synlig konsumtion 

Referensgrupper 

Kommersiell/Icke-personlig Kommersiell/Personlig 

Reklam i TV, radio, tidningar och så vidare 

Butiksinformation och promotion 

Sponsring 

Försäljning, personlig bankman, mäklare 

Butiksförsäljning 

Lojalitetsprogram 

Direktreklam 

(Dahlén och Lange, 2003, s.36.) 

Tabell 2: Olika typer av marknadskommunikation 

Assael (1998) hävdar att det är viktig för marknadsförare att beakta vilka köp som präglas av aktiv 

kontra passiv informationssökning. Detta enligt författaren för att maximera 
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marknadsföringseffekterna genom att välja passiva marknadsföringskanaler till produkter där 

konsumenter förvärvar information passivt och aktiva marknadsföringskanaler där konsumenter 

inhämtar informationen aktivt. Se figur nedan: 

Passiv informationssökning Aktiv informationssökning 

Använd upprepande reklam Variera marknadsföringsmeddelandets innehåll ofta 

Använd TV-reklam Använd tryckt marknadsföring 

Lägg tonvikt på priset i marknadsföringen Lägg tonvikten på reklam  

Ändvänd marknadsföring i butik Använd marknadsföring som sker innan konsumenten 
besöker butik. 

(Assael, 1998, s.254.) 

Tabell 3: Passiv kontra aktiv informationssökning 

Selektion 
Assael (1998) hävdar att konsumenters exponering gentemot olika influenser ofta är selektiv. Med 

detta menar författaren att individer tenderar att välja ut information som stödjer deras 

uppfattningar, förstärker deras egos och stämmer överens med deras livsstil. Konsumenter söker 

även efter reklam som stödjer nyligen gjorda inköp för att på så sätt rättfärdiga dessa. 

Konsumenter har även en förmåga att tona ner information som strider mot deras behov och 

värderingar. Med ovan sagda står det klart att konsumentens exponering mot marknadens 

stimulis är en selektiv process, vilken är riktad mot individens behov av att förstärka existerande 

varumärkesattityder och perceptioner samt att söka ytterligare information. Genom att agera på 

detta sätt försöker konsumenten nå ett psykologisktjämviktsläge som saknar konflikter och 

motsägande information. (Assael, 1998) 

Perception är enligt Kanuk och Schiffman (2004) samt Assael (1998) en process där individen 

väljer ut, organiserar och tolkar stimulis till en meningsfull och sammanhängande bild av världen. 

Kanuk och Schiffman (2004) menar vidare att det är viktigt för marknadsförare att förstå att 

konsumenten bygger sina beslut efter hur individen uppfattar världen snarare än på någon slags 

objektiv verklighet.  Människan mottar enligt författarna vanligtvis stimulis kopplade till vad de 

önskar sig eller behöver och blockerar perceptionen av osäkra, oattraktiva eller smärtfulla 

stimulis. Enligt Assael (1998) har information störst sannolikhet att bli uppfattad av individen när 

den: 

• överensstämmer med konsumentens tidigare erfarenheter 

• överensstämmer med konsumentens nuvarande tilltro till varumärket 

• inte är allt för komplex 

• är trovärdig 
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• den relaterar till ett sett av nuvarande behov 

• inte bidrar till rädsla och oro 

Kanuk och Schiffman (2004) menar att vilka stimulis som uppfattas beror på konsumentens 

tidigare erfarenheter av en produkt och de förväntningar individen har inför en nyanskaffning. 

Blackwell et al (2006) hävdar i linje med detta att då en konsument uppfattar ett varumärke som 

starkt, ökar chansen för att individen skall varsebli ett budskap från detta märke. Kanuk och 

Schiffman (2004) menar vidare att konsumenten också styrs av vilka motiv, behov, önskningar 

och intressen denne har för stunden samt hur mycket tid som finns till förfogande.  

Kanuk och Schiffman (2004) hävdar avslutningsvis att den upplevda imagen av en produkt och 

hur den är positionerad är viktigare för dess framgång än produktens fysiska karaktäristika. 

Produkter vars image upplevs som distinkt och fördelaktig har större chans att säljas än 

produkter med mer oklar eller negativ image. (Kanuk & Schiffman, 2004)  

5.5 Alternativutvärdering 
Enligt Blackwell et al (2006) utvärderar konsumenten inom detta steg, de potentiella alternativ 

som identifierats under sökprocessen. Detta steg ser Dahlén och Lange (2003) som det mest 

centrala, eftersom det här avgörs vilken produkt eller varumärke som slutligen väljs. Enligt 

Blackwell et al (2006) jämför individen här dess kunskaper och erfarenheter om de olika 

alternativen och varumärkena med vad personen anser som viktigt. Vidare förklarar författarna 

hur antalet alternativ successivt smalnas av till dess att endast ett alternativ återstår. Blackwell et al 

belyser att konsumenten vid sin alternativutvärdering använder sig av olika standards och 

specifikationer, så kallade utvärderingskriterier för att jämföra olika produktalternativ och 

varumärken. Vidare hävdar författarna att utvärderingen influeras av såväl individuella- som 

omgivningsfaktorer, exempelvis nämns tidningsartiklar, ryktesspridning tillsammans med 

emotionella aspekter och intresse.  

Till skillnad från Blackwell et al (2006) anser Dahlén och Lange (2003) att utvärderingssteget ej 

kan särskiljas från informationssökningssteget, då dessa aktiviteter enligt författarna sker 

simultant och växelvis. Dahlén och Lange (2003) ligger dock i linje med Blackwell et al (2006) vad 

gäller utvärderingskriterier. Detta då Dahlén och Lange hävdar att konsumenter använder sig av 

utvärderingskriterier inför ett köpbeslut. Dessa kriterier är enligt författarna av såväl funktionella 

som emotionella dimensioner. Vidare hävdar Dahlén och Lange att två generella attribut 

utvärderas, dessa är priset och varumärket. Ett lågtpris ses enligt författarna ofta som fördelaktigt 

men ett högre pris kan dock signalera såväl god kvalitet som status. Vidare hävdar Dahlén och 
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Lange att varumärken ofta fyller funktionen som kvalitetsindikator, då det vanligtvis är svårt för 

konsumenten att objektivt värdera produktegenskaper vid sin bedömning 

Ett annat bedömningskriterium är enligt Dahlén och Lange (2003) hur väl produkten uppfyller 

konsumentens behov. De salienta attributen är enligt författarna de faktorer som har störst 

inverkan på inköpsbeslutet. Dahlén och Lange lyfter här fram att det exempelvis kan handla om 

pris, prestanda, ursprungsland eller butiksatmosfär. Vidare menar författarna att olika alternativ 

också utvärderas mot hur väl de uppfyller konsumentens behov och problem. Dahlén och Lange 

menar att denna värdering oftast sker holistiskt. 

Konsumenten är enligt Dahlén och Lange (2003) oförmögen att bedöma varumärken så rationellt 

att de alltid väljer det mest fördelaktigaste och ekonomiska alternativet. Författarna menar att 

både det faktum att konsumenter har svårt att objektivt jämföra olika kriterier, som exempelvis 

kvalitén mellan olika produkter, men även det faktum att de ibland endast baserar sina val på sitt 

minne av tidigare erfarenheter medför att de kan missa nya, förbättrade samt prissänkta 

alternativ.  

De flesta konsumenter söker enligt Dahlén och Lange (2003) en viss variation och växlar mellan 

några varumärken inom samma produktkategori. Författarna menar vidare att en produktkategori 

kan delas in i tre grupper; godkända varumärken som konsumenten kan tänka sig att köpa, 

okända varumärken som inte är kända för köparen samt ”ökända” varumärken som 

konsumenten ej kan tänka sig. Kannuk och Schiffman (2004) förfinar i nedanstående bild denna 

uppdelning av varumärken ytterligare: 

 

(Egen bearbetning av Kanuk och Schiffman, 2004, s.560.) 

Figur 7: Uppdelning av varumärken 

Dahlén och Lange (2003) hävdar vidare att konsumenten har så kallade brytpunkter som 

beslutshjälp vid sina val. En brytpunkt kan enligt författarna innebära att antingen har en produkt 
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ett önskat attribut eller inte. Har produkten inte det önskade attributet förkastas produkten av 

konsumenten. Vidare hävdar Dahlén och Lange att konsumenten också kan ha ett acceptabelt 

intervall som ett produktattribut skall hamna inom, för att inte förkastas.  Slutligen trycker 

författarna på att konsumenten kan nyttja en mängd olika beslutsregler vid sin 

alternativutvärdering och nedanstående tabell ger några exempel på dessa: 

Beslutsregel Beskrivning 

Simplistisk, vanemässig ”Köper samma varumärke som senast” 

Simplistiska, attribut ”Köper billigaste/dyraste” 

”Köper den ens familj tycker om” 

Simplistiska, attityd ”Köper det varumärke jag tycker bäst om” 

Icke-kompenserande, attributfokus 1. Jämför varumärken utifrån det viktigaste 
attributet. 

2. Om flera är lika bra, utgå från det näst viktigaste 
attributet. 

3. Fortsätt till ett alternativ framstår som bäst. 

Kompenserande, enkel summering 1. Räkna samman antalet positiva utfall för olika 
attribut för varje varumärke. 

2. Det varumärke som har flest positiva utfall väljs.  

Kompenserande, viktad summering  1. Varje attribut får relativ vikt utifrån hur viktigt 
attributen är. 

2. Varje varumärke utvärderas utifrån samtliga 
attribut. 

3. Det varumärke med högst värde säljs. 

Sekvensiell 1. En beslutsregel används för att begränsa antalet 
godkända alternativ ytterligare (till exempel 
brytpunkt) 

2. En annan beslutsregel används inför det slutliga 
valet (till exempel kompenserane) 

(Dahlén och Lange, 2003, s.47.) 

Tabell 4: Beslutsregler för alternativutvärdering 

Även Palmer (2004) hävdar att de olika produktattributen utvärderas med hjälp av en lista på 

bedömningskriterier. Selektionen sker enligt författaren genom att individen viktar samt bedömer 

de olika alternativen, för att slutligen välja det alternativ som medför högst totalpoängssumma. 

Palmer (2004) tar även upp ytterligare en strategi som kan förekomma vid alternativutvärdering. 

Konsumenten väljer i detta fall enligt författaren ett attribut som personen anser som viktigast. 

Vidare utesluts alla alternativ som inte når över en miniminivå på detta specifika attribut, som 

konsumenten valt att fokusera på. Efter detta steg beaktas det näst viktigaste bedömningskriteriet 

enligt Palmer och urvalet fortsätter således att begränsas ytterligare och utvärdering sker tills 
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endast ett alternativ återstår.  Slutligen menar Palmer (2004) dock att det slutliga urvalet ofta 

delvis sker intuitivt. 

Val av beslutsregel är förknippad med engagemang och risknivå. Vid lågrisk som vid ofta 

återkommande köp sker beslutet ofta med de simplistiska beslutsreglerna eller den enkla 

kompensatoriska. De sekventiella beslutsreglerna är vanligare vid utvärdering när varumärken 

från olika produktkategorier är aktuella. Vid köp med högre engagemangsnivå sker en mer 

noggrann och analytisk utvärdering av olika alternativ. Icke kompenserande och kompenserande 

regler används vid köp präglade av högt engagemang. (Dahlén & Lange, 2003) 

Peter och Olson (1999) hävdar att antalet alternativ och utvärderingskriterier kan skifta beroende 

på den kunskap och involvering konsumenten har gällande den produkt som skall köpas. Vidare 

menar författarna att en konsument med låg involvering samt liten kunskap om produkten 

känner till och beaktar ytterst få alternativ. Ett fåtal konkreta attribut fokuseras här och endast en 

mycket liten informationsinhämtning sker. En konsument med låg engagemang men med hög 

kunskap om produkten har dock en vetskap om ett flertal alternativ men utvärderar endast ett 

fåtal. Utvärderingskriterierna är här få och abstrakta. Vidare beskriver författarna att en 

konsument med en hög involveringsgrad och hög kunskap om produkten, vet om och utvärderar 

ett stort antal alternativ. De kriterier som alternativen utvärderas mot är många då det finns 

omfattande kunskap om produktkategorin.  Slutligen menar Peter och Olson (1999) att då 

konsumenten är involverad och besitter så låg kunskap om produktkategorin har dessa initialt 

enbart vetskap om ett fåtal alternativ. Här väljer konsumenten enligt författarna att utveckla mer 

kunskap om produktkategorin så att ett större antal alternativ kan utvärderas. Vad gäller 

utvärderingskriterierna är konsumenten ofta oklara om vilka kriterier som är viktiga.  

5.6 Köpbeslut 
Dahlén och Lange (2003) menar att detta steg är det minst komplexa i köpprocessen. Enligt 

Palmer (2004) kan resultatet av alternativurvalsprocessen bli något av följande beslut; köpa nu, 

inte köpa alls, skjuta upp inköpsprocessen eller börja om hela köpprocessen på nytt. Ett 

köpbeslut föder enligt Palmer vidare frågor så som när och genom vilken distributionskanal 

inköpet skall ske samt i vilken kvantitet produkten avses köpas. Författaren belyser även 

ytterligare frågor som kan uppkomma, exempelvis om accessoarer eller tillbehör skall köpas till 

samt när och hur inköpet skall betalas. När konsumenten bestämt sig för att köpa genomgår 

denne enligt Blackwell et al (2006) två faser. I den första tas enligt författarna beslut från vilken 

återförsäljare köpet skall ske. Medan den andra fasen enligt Blackwell et al präglas av de val som 

sker i butiken samt den påverkan som sker från; butikspersonalen, reklam i butiken samt 



 

 156

elektronisk media. Författarna menar att kunden i den andra fasen kan agera annorlunda än den 

tänkt före butiksbesöket. 

Vidare menar Dahlén och Lange (2003) att konsumenten vid totalt planerade köp på förhand 

bestämt sig för vilken produktkategori, vilket varumärke samt vilket objekt som skall köpas. 

Ibland kan dock köp enligt författarna vara planerat endast på en mer övergripande behovsnivå, 

exempelvis att konsumenten behöver någonting till middag. I detta fall hävdar Dahlén och Lange 

att produkt- och varumärkesval sker oplanerat, eftersom konsumenten inte på förhand bestämt 

sig före butiksbesöket. Vidare menar författarna att produktplanering innebär att kunden innan 

beslutat sig för vilken produktgrupp som skall köpas men beslutar sig för varumärke i butiken. 

Oplanerade inköp däremot sker enligt Dahlén och Lange när kunden blir påmind om ett 

köpbehov eller köpmotiv i butiken.  Författarna förklarar att dessa köp kan styras av rationella 

behov som exempelvis att kunden kommer på att batterierna i fjärrkontrollen är slut. Vidare kan 

köpen också utlösas av emotionella betingelser så kallade impulsköp, där ett känslomässigt sug 

efter produkten påverkar köp. Detta ligger i linje med Mowens, (1995) uppfattning om att köp 

delvis sker för produktens skull och delvis för de känslor som köpet medför. 

Dahlén och Lange (2003) skiljer även på inköp med olika grader av engagemang. Vid lågt 

engagemang är det enligt författarna vanligt med totalt eller delvis planerade inköp. Enligt 

författarna kan dock konsumenter ibland använda butiken som inspirationskälla och köpet är då 

på förhand mer oplanerat. Dahlén och Lange lyfter även fram att shoppingen vid högt 

engagemang är en del av informationssökning och alternativutvärdering genom interaktionen 

med butikspersonal och butiksmiljöer och i dessa fall sker planeringen på förhand mer till 

produktnivå. (Dahlén och Lange, 2003) 

Blackwell et al (2006) menar att konsumenten vid ett eventuellt köpbeslut även kan väga in ett 

avskaffande av produkten. Hur konsumenten gör sig av med en produkt är normalt det sista 

steget i konsumentens beslutsprocess. Exempelvis kan konsumenter för vissa produkter ta stor 

hänsyn till återvinning och miljömässiga aspekter. Att kunna sälja och få tillbaka pengar på en 

produkt är intressant för många konsumenter. Dessa aspekter kan således påverka kunden under 

såväl alternativutvärdering, som vid köpbeslutet. 

Vidare menar Palmer (2004) att det också är viktigt för marknadsfolk att vid alla typer av inköp 

veta vem som egentligen ansvarar för inköpsbeslut.  Köp kan enligt författaren involvera ett stort 

antal människor, exempelvis kan beslutsfattare av ett hushållsinköp vara man och hustru i samråd 

med övriga familjemedlemmar som påverkare.  
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Som tidigare nämnt kan konsumenten komma att välja att skjuta upp eller helt enkelt utesluta 

köp. Greenleaf och Lehmann i Assael (1998) har i sin studie kommit farm till att detta kan bero 

på ett flertal faktorer. Författarna har sammanfattat dessa nedan: 

- Är för upptagen för att tillägna tid för beslut 

- Ogillar att shoppa produkten 

- Oroar sig för att köpet kan leda till att individer i konsumentens närhet ogillar köpet 

(social risk). 

- Oroar sig för att ta fel beslut eller är rädd för att produkten inte skall fungera 

tillfredsställande (ego- samt funktionsrisk). Konsumenten behöver mer information om 

alternativet. 

- Tror att produktens pris snart kommer att reduceras eller att ett bättre alternativ snart 
finns på marknaden. 

Assael (1998) belyser vidare även att beslutsfattandeprocessen kan upphöra eller bli fördröjd när 

som helst på grund av yttre hinder så som brist på tillgänglighet eller prishöjning. 

5.7 Utvärdering efter köp och konsumtion 
Aktiviteterna i köpprocessen tar enligt Palmer (2004) samt Blackwell et al (2006) inte slut för att 

köpet skett, utan efter köp vidtar själva konsumtionen och användningen av en vara. Dahlén och 

Lange (2003) menar att konsumenten i detta steg utvärderar produktens egenskaper genom sin 

konsumtion. Assael (1998) belyser i detta avseende att det är viktigt för marknadsförare att förstå 

efterköpsutvärderingen. Detta då kunden enligt Dahlén och Lange (2003) ofta effektiviserar 

framtida inköp genom att basera dessa på erfarenheter från tidigare köp. Om konsumenten är 

nöjd kan detta enligt författarna innebära att kunden väljer att köpa samma produkt eller 

varumärke igen. I linje med detta menar Blackwell et al (2006) att det är viktigt för företag att 

förstå hur köparen upplever produkten efter köp och användande då dessa omdömen lagras i 

konsumentens minne och påverkar framtida inköp. Författarna hävdar även att en konsument 

som känner sig nöjd med en produkt eller ett varumärke är svår för konkurrenter att påverka. 

Denne konsument tenderar även enligt Blackwell et al att göra återköp av samma produkt i 

samma affär. Detta samstämmer med Dahlén och Langes (2003) tankar om att en nöjd 

konsument troligen kommer att överväga att välja samma produkt igen om behov uppstår. 

Slutligen är det är dock enligt Blackwell et al (2006) viktigt att företaget leder kunden till att 

använda produkten på rätt sätt, för att dessa ska bli nöjda.  

Efterköpsutvärderingen avgör enligt Blackwell et al (2006) om konsumenten är nöjd eller 

missnöjd med konsumtionen av produkten. Nöjd blir kunden enligt Blackwell et al samt Dahlén 

och Lange (2003) då varan uppfyller de förväntningar som personen har på produkten eller 
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varumärket. Palmer (2004) menar att en medveten utvärdering efter köp och konsumtion 

framförallt sker vid köp präglade av ett högt engagemang. De referensramar som styr 

konsumentens utvärdering baseras enligt Palmer på vad individen tror att de ska få ut av köpet.  

Vidare menar Blackwell et al (2006) att förväntningarna som inte kan uppnås medför att 

konsumenten känner missnöje med produkten och/eller varumärket. Palmer (2004) lyfter i detta 

avseende fram att konsumentens förväntningar på grund av marknadsföring kan ligga för högt 

och utanför vad som är rimligt. Denna dissonans hanteras enligt Palmer genom att konsumenten 

lämnar tillbaka varan och tar ett nytt köpbeslut, där misslyckandet ses som en lärdom. Palmer 

hävdar vidare att kunden vid missnöje kan sprider negativ feedback till mellan fem och tio 

personer i sin närhet. Detta bör enligt författaren undvikas då många företag ser nöjda kunder 

som den bästa marknadsföringsformen.  

Konsumenten kan även enligt Palmer (2004) själv, via interna psykologiska processer försöka 

övertala sig om att köpet inte var så dåligt. Detta ligger i linje med Dahlén och Lange (2003) som 

menar på att det finns en psykologisk princip, kognitiv konsistens, som talar för att kunder i 

allmänhet kommer bli nöjda snarare än missnöjda med ett köp. Detta enligt författarna då 

konsumenten av sin omgivning vill uppfattas som en konsistent person, som fattar välmotiverade 

beslut. Denna strävan medför enligt Dahlén och Lange att individen efterrationaliserar sina 

beslut, så de framstår som bättre än vad de egentligen är. 

Enligt Blackwell et al (2006) är det även vanligt att kunden efter ett inköp, frågar sig själv om 

denne gjort det optimala inköpet samt tagit hänsyn till alla potentiella alternativ. Detta beteende 

kallas enligt författarna för kognitiv dissonans eller efterköpsånger. Blackwell et al hävdar även 

kundens känslor spelar en stor roll för hur produkten utvärderas, under och efter konsumtionen. 

Vidare menar författarna att det för återköp är centralt att konsumenten upplever att utbytet 

mellan företaget och konsumenten känns rättvist över tiden. Palmer (2004) menar att värde för 

konsumenten erhålls genom att fördelarna som produkten genererar sätts i förhållande till priset 

på produkten.  

Kundlojalitet handlar enligt Söderlund (2001) om hur pålitligt förhållandet mellan konsumenten 

och varumärket alternativt butiken är. Författaren presenterar vidare en orsakskedja där en nöjd 

kund blir en lojal kund som leder till en lönsam kund. Blomqvist et al (2004) presenterar en 

modell över olika former av lojalitet, där kundens attityder samt beteenden förklarar olika 

lojalitetstyper. Modellen presenteras nedan: (Blomqvist et al, 2004) 

• Falsk lojalitet: Kunden gör regelbundet sina inköp hos samma företag. Detta sker av 

praktiska bekvämlighetsskäl och inte för att individen har känslomässiga band till 
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försäljningsstället. Denna lojalitetstyp innebär att kunden lätt byter till annat 

försäljningsalternativ om ett bättre erbjudande dyker upp. 

• Sann lojalitet: Kunden har känslomässiga band och är mycket positivt inställd till 

företaget och handlar frekvent av detta. Dessa kunder byter inte i första taget leverantör 

även om bättre erbjudanden finns för handen. 

• Låg lojalitet: En låg lojalitets kund har en negativ attityd till företaget och handlar därför 

sällan där. Dessa kunder dras lätt till andra konkurrenter. 

• Latent lojalitet: Dessa kunder vill gärna handla av ett visst företag men kan av olika 

anledningar välja ett konkurrentalternativ. Förklaringen kan handla om exempelvis en 

butiks geografiska läge eller att kunden inte känner sig uppmuntrad av företaget att 

handla i där. 

Blomqvist et al (2004) menar att kundlojalitet handlar om lojalitet i såväl beteende som attityd. 

Författarna presenterar en fyrfältare där de fyra typerna av lojalitet inplaceras: 

 

(Blomqvist et al., 2004, s.124.) 

Figur 8: Fyrfältare lojalitet 

5.8 Påverkan 
Peter och Olson (1999) menar att den individuella konsumenten påverkas av olika källor. 

Författarna berör att företag och organisationer jämte referensgrupper, familj och media influerar 

och påverkar den enskilda personen. Hur konsumenten påverkas och väljer att agera inspireras 

också av den kultur, subkultur samt socialklass som personen befinner sig i. Vidare påverkas 

konsumenten även av den fysiska miljö som denne rör sig i, exempelvis nämns här butiksmiljöer. 

(Peter & Olson, 1999) Peter och Olsons tankar ligger i linje med Mowen (1995), som menar att 

en konsument påverkas av företags marknadskommunikation, den produkt som skall köpas samt 

den situation individen befinner sig i. Företag kan också enligt Blackwell et al (2006) använda 
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Internet för sin kommunikation med konsumenter. Hemsidor, sökmotorer, online reklam, e-post, 

bloggar och ögonblickliga meddelanden, nämns av författarna som exempel för att påverka 

nuvarande och potentiella kunder. 

Palmer (2004) menar att företag generellt försöker influera konsumenternas köpbeteende så att 

de blir individernas val av leverantör. I detta arbete gäller det enligt författaren för företagen att 

identifiera och rikta sin marknadskommunikation till olika människor.  Dahlén och Lange (2003) 

för Palmers (2004) resonemang ett steg längre genom att framhålla att marknadsförare bör dra 

konsumenterna genom köpprocessen genom att påverka dem i varje steg. Som kontrast till detta 

hävdar Kanuk och Schiffman (2004) att medelpersonen redan utsätts för mellan 200 och 1000 

säljmeddelanden per dag. Vidare menar författarna att benägenheten att påverkas av personer i 

konsumentens närhet är mycket stor. Detta ligger i linje med Palmer (2004) som hävdar att få 

inköp är gjorda utan inverkan från andra människor. Författaren menar vidare att konsumenter 

ofta påverkas av influerare, vilka han identifierar som personer eller grupper som beslutsfattaren 

påverkas av i beslutsprocessen. Dessa handlar enligt Palmer primärt om familj, vänner, bekanta 

och arbetskollegor men också mer avlägsna sekundära personer eller grupper som beslutsfattaren 

inte har direktkontakt med.  Dessa primära och sekundära grupper benämner såväl Palmer som 

Blackwell et al (2006) som referensgrupper och de senare författarna definierar en referensgrupp 

som en person eller grupp av människor som signifikant påverkar en individs beteende. Palmer 

(2004) fastslår att primära referensgrupper har störst inverkan på en konsuments inköpsbeslut. 

Författaren framhåller dock att även sekundära referensgrupper, så som kändisar i reklam samt 

vad som skrivs i medias tidningsspalter också har påverkan på individens inköpsbeslut.  

I linje med ovanstående hävdar Kanuk och Schiffman (2004) att referensgrupper är en viktig och 

kraftfull del inom området konsumentbeteende. En referensgrupp är en person eller grupp som 

utgör en jämförelse eller referens för konsumenten och bidrar till att denne skapar vissa generella 

eller specifika värderingar, attityder samt utgör en guide för konsumentens agerande. Den 

normativa referensgruppen påverkar mer generella värderingar och beteenden medan den 

komparativa referensgruppen främjar mer specifika och smalt definierade attityder och 

beteenden.  Den normativa gruppen som innefattar exempelvis familjen formar barnets 

köpbeteende och värderingar under uppväxten. Den komparativa gruppen kan istället exempelvis 

vara personer vars livsstil lockar och attraherar konsumenten, varvid individen därmed strävar 

efter att imitera dessa åtråvärda personer eller grupper. Individuella referensgrupper är personer 

som konsumenten inte direkt har kontakt med, men som ändå påverkar personen och dess 

beteende. Denna grupp kan exempelvis handla om kändisar, tv-personer samt politiker.(Kanuk & 

Schiffman, 2004) 
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Referensgrupper påverkar konsumenten på olika sätt. Dels socialiseras individen genom sin 

interaktion med andra personer och grupper. Exempelvis, lär sig en konsument som går och 

shoppar med vänner vad dessa uppfattar som viktigt och tar till sig detta. Kanuk och Schiffman 

(2004) menar att den yngre generationen socialiseras såväl av familjen som genom sina vänner. 

Författarna menar att familjen påverkar många av individens grundläggande värderingar och 

beteenden, medan vännerna mer influerar mer expressiva attityder och beteenden. Familjen kan 

exempelvis ha inverkan på sociala färdigheter, klädstandard samt köpbeteendenormer medan 

vänner mer påverkar stil, mode, ”flugor”, vad som är ”inne” respektive ”ute” samt vad som anses 

vara ett acceptabelt inköpsbeteende. Författarna menar vidare att de yngre också i sin tur 

påverkar sin familj och sina föräldrar. (Kanuk & Schiffman, 2004) Referensgrupper är också av 

vikt för konsumenten i dennes utveckling och utvärdering av den egna personen. Genom sina val 

av produkter kommunicerar individen mening till sin omgivning. Via valen säger personen något 

om sig själv, sitt beteende samt sin livsstil. När individen deltar i en grupp känner denne sig 

pressad att agera som det förväntas inom gruppen. Hur framgångsrik och välmående en person 

känner sig, beror på hur denne upplever sig själv i jämförelse med referensgruppen. (Blackwell et 

al, 2006) 

Vidare menar Blackwell et al (2006) att dessa referensgrupper även kan indelas i formella och 

informella grupper. De formella, är strukturerade medan de informella är mer ostrukturerade och 

baserade på vänskap eller gemensamt intresse. Om en individ motiveras av social acceptans 

kommer gruppen enligt författarna ha en stor inverkan på personens agerande. 

Referensgrupper är enligt Kanuk och Schiffman (2004) av vikt för marknadsförare därför att de: 

• Informerar och gör konsumenten medveten om en specifik produkt eller varumärke 

• Möjliggör för individen att jämföra hans eller hennes tänkande med attityder och 

beteenden inom gruppen 

• Influerar individen att ta till sig attityder och beteenden som är konsistenta med 

normerna i gruppen 

• Legitimerar beslutet att använda samma produkter som gruppen 

Ett medlemskap i en grupp har individen då den nått en acceptans och status inom gruppen. 

Aspiranter till grupper har ofta en önskan att ta till sig de normer, värderingar och beteenden som 

målgruppen står för. Detta i hopp om att nå acceptans och upptas som fullvärdiga medlemmar i 

gruppen. Influering av konsumenter sker också från grupper som individen ej vill förknippas 

med. Påverkan sker också från virtuella grupper som individen är medlem i, exempelvis 

Internetbaserade forum eller nätbaserade diskussionsgrupper. (Blackwell et al, 2006) 
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Vidare kan påverkan vara normativ, vilket innebär att en individ förändrar sitt beteende och sina 

uppfattningar, så att de överensstämmer med en viss grupps. Människor söker ofta konformitet, 

det vill säga likformighet. Detta kan exempelvis ta sig uttryck genom att de klär sig på liknande 

sätt eller kör samma bilmärke. (Blackwell et al, 2006) 

”The desire of an individual to fit in with a reference group often leads to conformity – a 

change in beliefs or action based on real or perceived group pressures.” (Blackwell et al, 

2006, s.526.) 

Påverkan kan också ske genom att individen känner ett behov av att psykologiskt associeras med 

en viss grupp och därför accepterar gruppens normer, värderingar, attityder och beteenden. 

Genom att förknippas med gruppen signalerar personen värde och upplever därmed också ett 

höjt egenvärde. (Blackwell et al, 2006) 

Konformitet kan enligt Blackwell et al (2006) vara av två slag; acceptans och samtycke. Acceptans 

innebär att individen verkligen förändrar sina uppfattningar och värderingar efter gruppen. 

Samtycke innebär att personens önskningar överstämmer med gruppens utan att individen för 

den skull accepterar de beteenden och uppfattningar som gruppen står för. Genom att följa en 

referensgrupp kan konsumenten uppleva belöningar som exempelvis en ökad självkänsla och en 

acceptans. Dessa positiva upplevelser leder till att beteenden förstärks och att personen även 

upprepar dessa ageranden. (Blackwell et al, 2006) 

Blackwell et al (2006) hävdar att lyxprodukter allmänt passar bättre för social influering än 

vardagsprodukter. Att en produkt är i ögonfallande kan enligt författarna påverka på två sätt. 

Antingen kan det stimulera köp genom en önskan att inte sticka ut från referensgruppen, vilket 

gör att en person agerar efter vad de uppfattar som acceptabelt inom gruppen. Det kan också 

innebära att konsumenten genom referensgruppen får klart för sig vilka alternativ som gäller, 

vilket också begränsar en vidare informationssökning. (Blackwell et al, 2006) 

”Perhaps the most important thing for marketers to understand about word of mouth is its 

huge potential economic impact.” (Walker, 1995, s.40.) 

Mowen (1995) framhåller att ”Word-of-mouth” kommunikation innebär ett utbyte av 

information, tankar och idéer mellan två eller fler personer utan direkt anknytning till 

marknadskällan. Denna kommunikation har enligt författaren en mycket stark inverkan på 

konsumenters köpbeteende och negativ information från andra människor har enligt författaren 

extra stor inverkan. Ryktesspridning har vidare även enligt Blackwell et al (2006) speciellt stor 

inverkan på den kognitiva dissonansen. Mowen (1995) samt Kanuk och Schiffman (2004) menar 

att ”Word-of-mouth” fyller flera syften vilka sammanfattas nedan: 



 

 163

1. Behov hos sändaren av informationen 

• Erhåller en känsla av makt och prestige 

• Skingrar tveksamheter och tvivel kring egna inköp 

• Ökar samhörigheten till en annan önskvärd person eller grupp 

• Medför andra gripbara fördelar 

2. Behov hos mottagaren av informationen 

• Söker information från en mer tillförlitlig källa än den kommersiella 

• Sänka den upplevda risken med ett inköp 

• Spendera mindre tid på informationssökning 

• Lär sig vilka produkter som är nya på marknaden 

• Lär sig använda en produkt 

• Får reda på vilka produkter som är accepterade 

Mowen (1995) menar att opinionsledare är individer som influerar andra människor via ”word-

of-mouth” (ryktesspridning) och därmed påverkar konsumentens inköpsbeslut. Enligt Kanuk 

och Schiffman (2004) handlar det om en process där en person med hjälp av ”word-of-mouth”- 

kommunikation informellt påverkar andra konsumenters attityder och agerande. Vid denna typ 

av påverkan representerar enligt såväl Mowen som Kanuk och Schiffman ingen av parterna den 

säljande källan. Kanuk och Schiffman (2004) påtalar att opinionsbildare ofta är inriktade på en 

viss typ av produkter och ofta innehar en hög trovärdighet som informationskälla, då de upplevs 

som objektiva.  Mowen (1995) menar att opinonsledare är intresserade av produktgruppen, läser 

intressemagasin och är kunniga om produkterna. De är generellt innovativare än gemene man 

men tillhör inte den lilla skara som först köper en ny produkt. Dessa individer är också mer 

socialt aktiva och har i allmänhet ett gott självförtroende. I omgivningen innehar dessa personer 

oftast en hög status. (Mowen, 1995) Även Kanuk och Schiffman (2004) menar att 

opinionsbildaren söker sin information och kunskap i exempelvis specialmagasin. Generellt är 

opinionsbildaren enligt författarna en innovativ sällskapsmänniska med gott själförtroende som 

gillar att prata. En opinionsbildare bör enligt Kanuk och Schiffman (2004) ha följande 

egenskaper: 

o Innovativ o Intresserad 

o Vilja kommunicera o Kunnig 

o Självförtroende o Samma sociala status 

o Sällskapsmänniska o Samma ålder 

o Social exponering utanför gruppen  
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Opinionledarskap tenderar enligt Blackwell et al (2006) att uppkomma då människor har 

begränsad kunskap om produkter och varumärken samt svårt att utvärdera olika alternativ. Det är 

också gynnsamt med opinionsbildare då individer ej har tilltro till reklam eller andra källor av 

information. Vidare menar författarna att påverkan från opinionsbildare har stor inverkan då 

produkten exponeras för andra människor eller då individen har ett stort behov av socialt gillande 

samt även i de fall där starka bindningar existerar mellan sändare och mottagare. Opinionsledare 

har slutligen också visat sig vara en relevant influens då produkten är komplex eller då varan är 

svår att testa mot objektiva kriterier, vilket således medför att andras erfarenheter är viktiga. 

(Blackwell et al, 2006) 

Blackwell et al (2006) menar även att kändisar kan påverka konsumenten. Dels kan celebriteter 

intyga en produkts unika egenskaper och fördelar. De kan även sätta sitt signum på en produkt 

genom att exempelvis låna ut sitt namn till varan och förknippas med produkten. Slutligen kan en 

kändis också agera som talesman för en produkt eller varumärke. (Blackwell et al, 2006) 

En känd eller okänd person kan vidare framstå som en expert med hög kompetens på ett 

område. Konsumenten påverkas av expertens information då denne förväntas bidra till ett bättre 

inköpsbeslut. Påverkan kan enligt författarna också komma från vanliga personer som 

konsumenten lätt kan relatera sig till. (Blackwell et al, 2006) Mowen (1995) menar att relationer är 

viktiga: 

• När produkterna är komplexa, anpassade eller levererade över tiden 

• När köparen är mindre sofistikerad  

• När marknaden eller köpmiljön är mer dynamisk 

I linje med Mowen (1995) menar Blackwell et al (2006) att konsumentens motivation ökar om 

den upplevda risken med ett inköp kan minskas. Företagen kan också vinna fördelar genom att 

försöka göra kunderna nyfikna på produkten eller varumärket. (Blackwell et al, 2006) 

Enligt Blackwell et al (2006) kan konsumenter motiveras med pris eller andra fördelar. Att sänka 

priset är enligt författarna ett sätt, ett annat är att tillhandahålla en premium produkt som ger 

konsumenten andra fördelar. Blackwell et al trycker på att det gäller att knyta an till 

konsumentens behov. Författarna påpekar även att det ibland kan vara fördelaktigt att först 

påminna personen om dess behov, innan företaget visar hur deras produkt kan tillfredställa detta 

behov. 

”Customer intimacy refers to the detailed understanding and focus on customers needs, 

lifestyles and behaviours in an effort to create a deep cultural connection with the 

customers.” (Tracey & Wersema i Blackwell et al, 2006, s.538.) 
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Blackwell et al (2006) menar att anställda genom sitt beteende och de signaler som sänds ut, kan 

förstärka eller förgöra ett varumärke. Hur konsumenten bemöts av företaget är enligt författarna 

viktigare än den reklam som företaget kommunicerar. Vidare bidrar lojalitetsprogram enligt 

Blackwell et al till att motivera konsumenterna att göra återköp, genom att kunden ofta erhåller 

en belöning i förhållande till hur stora inköp de gör hos företaget. Författarna nämner även andra 

centrala faktorer som är centrala för att skapa återköp, här nämns exempelvis; en butiks 

lokalisering, sortiment, kvalité, pris, reklam och PR, butikpersonalen, kundklientel, fysiska 

butiksattribut samt butiksutformningen. 

Palmer (2004) skiljer på två sorters marknadsföring den transaktionsinritade och den 

relationsinriktade, i nedanstående tabell presenteras författarens huvudtankar:  

Traditionell transaktions- 

orienterad marknadsföring 

Relationsmarknadsföring 

• Fokus på enstaka försäljning 

• Kortsiktig orientering 

• Försäljning till anonyma kunder 

• Säljpersonal är det huvudsakliga interfacet 
mellan kund och försäljning 

• Begränsat kundengagemang  

• Kvalité är produktionsenhetens ansvar 

• Fokus på att hålla kvar kunden 

• Långsiktig orientering 

• Spåra namngivna kunder 

• Multipla nivåer av relationer mellan 
köpare och försäljning 

• Högt kundengagemang 

• Kvalité är allas ansvar 

(Egen bearbetning av Palmer, 2004, s.113.) 

Tabell 5: Transaktionsinriktad vs relationsinriktad marknadsföring 

Blackwell et al (2006) får i nedanstående figur avsluta med en sammanfattning av social påverkan. 

 

 
(Egen bearbetning av Blackwell et al., 2006, s.523.) 

Figur 9: Social påverkan en sammanfattning 
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o Produkten synlig offentligt 
o Komplexa produkter samt lyxvaror 
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Kapitel 6 Empiri enkät 

I detta kapitel redogörs för utfallet av enkätstudien inom Generation Y samt 55 plus. Enkäten och dess utfall 

bifogas i sin helhet för den intresserade läsaren, se bilaga 2. I nedanstående presentation lyfts intressanta skillnader 

och likheter fram när det gäller generationernas köpbeteende. Strukturen i kapitlet utgörs av; allmänt köpbeteende, 

dagligvaror, sällanköp/kläder samt kapitalvaror. 

6.1 Allmänt köpbeteende 

Båda generationerna utgörs till största delen av en eller två personers hushåll. Vidare anger såväl 

Generation Y som 55 plus att de har stora sociala nätverk, bestående av en stor mängd ytliga 

kontakter och ett mindre antal djupa relationer. 

Generationerna uppger inledningsvis att de försöker undvika att konsumera i onödan, men trots 

detta konsumerar en hel del. En stor del av Generation Y anger dessutom att de gillar att 

konsumera och gärna använder en stor del av sitt ekonomiska utrymme till just konsumtion. När 

det gäller avhållande från konsumtion är den ekonomiska aspekten dominerande hos den yngre 

generationen. För Generation 55 plus är det däremot främst moraliska aspekter som ligger 

bakom, men även ekonomiska aspekter spelar till viss del in. Detta beteende kan delvis bero på 

att den äldre generationen är uppväxt i en annan tid präglad av viss sparsamhet och dessutom 

besitter generationen idag en större köpkraft. En betydande andel av den äldre generationen 

beaktar och försöker undvika en slit - och - slängmentalitet. Den yngre generationen tar däremot 

ytterst liten hänsyn till moraliska aspekter i sin konsumtion. Förvånande var vidare det faktum att 

de båda generationerna inte fann miljöaspekten som en viktig faktor för undvikande av 

konsumtion, tydligast var detta hos den yngre generationen.  

Båda generationerna anser sig mer rationella än emotionella i sitt köpbeteende. Dock upplever sig 

Generation Y som något mer emotionella än vad 55 plus gör. Vidare förknippar båda 

generationerna ett högt pris med hög kvalitet, oavsett varugrupp. För Generation Y är denna 

koppling något högre än för den äldre generationen. Vidare ses varumärken som ganska viktiga 

av bägge generationerna. Generellt uppger såväl Generation Y som 55 plus att tillverkarens 

varumärke väger något tyngre än butikens. För den yngre generationen är det också generellt 

viktigt att följa mode och trender. De äldre anser detta som mindre viktigt och nästan hälften ser 

det som rätt så oviktigt att hänga med i det senaste. 

Båda generationerna uppger att de känner engagemang för sina köp. Generation 55 plus är mer 

engagerade i sina köp av matvaror medan engagemanget hos Generation Y är högre när det gäller 

deras köp av kläder. Dock är bilköp något som i en lägre utsträckning engagerar Generation Y 
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och nästan hälften uppger att de har ett lågt engagemang kring just bilköp. Om en produkt 

innefattas av personens intresse leder detta generellt till ett högt engagemang hos båda 

generationerna, speciellt tydligt är detta hos Generation Y. Om produkten har en inverkan på hur 

konsumenten uppfattas av den sociala omgivningen påverkar detta Generation Y:s engagemang i 

hög utsträckning. Denna typ av social påverkan på engagemanget är däremot liten hos den äldre 

generationen. Båda generationernas engagemang påverkas slutligen i stor utsträckning om varan 

förknippas med fara alternativt tar stora ekonomiska resurser i anspråk. 

Något förvånande uppger Generation 55 plus att de känner sig bekväma med de många val och 

möjligheter som finns, medan Generation Y känner sig mer osäkra och frustrerade över 

situationen. Dock är det viktigt att nämna att det i den yngre generationen finns en stor grupp 

som finner de många valen och möjligheterna som stimulerande. Den äldre generationen uppger 

emellertid på en annan fråga att de föredrar ett begränsat sortiment av varor. Detta tror vi beror 

på att begränsningen bidrar till att lättare hantera de många val som finns på marknaden. Vad 

gäller Generation Y, föredrar dessa däremot ett brett sortiment. Detta kan tyckas något 

anmärkningsvärt då de samtidigt finner att de många val som finns kan få dem att känna sig 

osäkra och frustrerade. Slutligen finner Generation 55 plus en långvarig relation till inköpsstället 

som viktigare än vad Generation Y gör. De äldre tar dessutom oftare hjälp av butikspersonal vid 

sina inköp. 

I vilken grad generationerna allmänt anser sig tilltalas av olika kommunikationskanaler 

åskådliggörs i nedanstående diagram. 
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I vilken grad tilltalar dig allmänt följande kommunikationskanaler?

Generation Y
Generation 55+

 

När det gäller i vilken allmän grad konsumenterna attraheras av olika kommunikationskanaler 

uppger båda generationerna generellt att de tilltalas i ganska låg grad av marknadens olika 

kommunikationskanaler, som exempelvis tv- och radioreklam, annonsering i press och andra 

reklamutskick. Däremot attraheras båda generationerna och speciellt Y, i högre grad av Internet 

kommunikation från marknaden, exempelvis via företagens hemsidor. Generation Y tilltalas 
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också i större utsträckning än 55 plus av annan mer icke kommersiell internetkommunikation, 

som exempelvis diskussionsforum och bloggar. Generation Y uppger även att de tilltalas mer än 

55 plus när det gäller varumärkesambassadörer, produktplaceringar i filmer och media, samt av 

PR och events. Generation 55 plus fångas å andra sidan i högre utsträckning av tidningsannonser 

än vad Y gör. Båda generationerna finner också olika typer av magasin tilltalande. Bägge 

generationerna och speciellt 55 plus attraheras även av produkttester och recensioner.  Värt att 

notera är slutligen att ingen av generationerna tilltalas av personlig försäljning via telefon eller 

uppsökande verksamhet. 

6.2 Dagligvaror 

Båda generationerna gör huvuddelen av sina matinköp i ett fåtal butiker och på frågan huruvida 

olika faktorer påverkar deras val av matvarubutik svarades följande: 
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Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av matvarubutik? 

Generation Y
Generation 55+

 

Här ses att den äldre generationen i större utsträckning än den yngre, upplever det viktigt med en 

kompetent och kundvändlig personal. Vi tycker vi oss också i någon mån se att den yngre 

generationen till större del värdesätter praktiska aspekter så som bra öppettider och butikens 

geografiska läge. Vi urskiljer även att Generation Y är något mer priskänslig, vilket kan bero på 

att dessa konsumenter oftast är studenter eller i början av sin yrkeskarriär och därmed inte 

besitter samma köpkraft som de äldre. Vidare finner Generation 55 plus ett stort sortiment som 

mindre viktigt än vad de yngre konsumenterna gör. På en följdfråga gällande sortimentets storlek 

stod det klart att den äldre generationen i högre grad föredrar ett begränsat sortiment för att 

lättare hitta och välja produkter medan den yngre generationen inte alls hade några sådana 

betänkligheter. Den aspekt som båda generationerna och speciellt 55 plus ansågs som viktigast 

var att matvarorna håller en god kvalitet. 
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Båda generationerna köper främst volymmärken så som exempelvis Kungsörnen och Findus. 

Dock kan en större andel av den äldre generationen även tänka sig att inhandla 

premiumprodukter som Mövenpick och Ridderheims, medan de yngre i större utsträckning kan 

tänka sig att köpa budgetprodukter så som Eldorado och Euroshopper. Detta tror vi åter igen 

beror på att den äldre generationen har en bättre ekonomi och därmed unnar sig lite dyrare 

matvaror. Gällande sortimentets innehåll är båda generationerna och speciellt Generation Y 

positivt inställda till handelns egna matvaror, så som exempelvis Icas Gott liv! eller Willys 

wokgrönsaker.  Här ses dock att den äldre generationen är något mer tveksamma till dessa varor 

än de yngre konsumenterna.  

När det gäller varornas ursprungsland ser 55 plus detta som viktigt och av en större betydelse än 

för den yngre generationen. Den äldre generationen föredrar både grönsaker och övriga matvaror 

som produceras i Sverige. Gällande kött är dock båda generationerna överens om att det är 

viktigt med svensktproducerat.  

I vilken grad generationerna upplever sig påverkas av olika kanaler inför köp av dagligvaror 

åskådliggörs i nedanstående diagram: 

 

Närstående och bekanta har störst inverkan på båda generationerna men framförallt på de yngre. 

Generation Y påverkas vidare till större del av TV-reklam medan de äldre i högre grad påverkas 

av artiklar och annonser i dagspress och andra tidskrifter. Det som avslutningsvis verkar påverka 

båda generationerna minst är radioreklam samt kändisar som använder produkten.  
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I vilka vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av dagligvaror?

80-talister
55+
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6.3 Sällanköp/kläder 

Den äldre generationen gör oftast sina klädesinköp i ett fåtal butiker medan de yngre väljer att 

handla i flera butiker. Följande faktorer spelar in i konsumenternas val av klädbutiker: 
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Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av klädesbutik? 

Generation Y
Generation 55+

 

Den äldre generationen värderar återigen i stor utsträckning en kompetent och kundvändlig 

personal samt god kvalitet på varorna. Den yngre generationen finner också kvalitet som viktigt 

men skiljer sig från de äldre genom att i högre grad värdesätta ett trendigt och moderiktigt 

sortiment med kända varumärken. Något som återkommer i denna kategori är att den yngre 

genrationen ser priset som betydelsefullt. Detta kan tyckas motsägelsefullt då dessa samtidigt vill 

ha ett trend- och varumärkesriktigt sortiment, troligen vill Generation Y ha ”rätt” innekläder till 

bästa pris. 

Generation Y finner generellt sett mode och trender som viktigt, medan den äldre generationen 

ser detta som något mindre viktigt. Större delen av den yngre generationen är också väl 

uppdaterad på klädesmarknaden vad gäller stil, mode samt marknadens utbud. 55 plus har i detta 

avseende färre uppdaterade konsumenter samt även fler ointresserade konsumenter. Vidare kan 

drygt hälften av den yngre generationen och betydligt fler än i den äldre, tänka sig att köpa dyrare 

premiummärken på jeans. När det gäller volymmärken i en mellanprisklass kan de allra flesta 

yngre tänka sig att köpa dessa, medan drygt en femtedel av de äldre inte kan tänka sig att köpa 

volymmärken på jeans. Budgetmärken är tänkbara alternativ för båda generationerna. 

Även i denna kategori har generationerna graderat i vilken grad de påverkas av olika kanaler inför 

och vid sina klädesköp. Utfallet presenteras grafiskt i nedanstående diagram: 
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I vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av kläder?

Generation Y
Generation 55+

 

Generellt sätt upplever sig den yngre generationen påverkas i en högre grad än de äldre. Social 

påverkan från närstående influerar mest enligt respondenterna i båda generationerna. Speciellt 

tydligt är detta för Generation Y. Den yngre gruppen tycks även i högre utsträckning påverkas av 

annonsering i magasin och innetidskrifter. Vidare påverkar Tv-reklam, företagens 

internetkommunikation, kändisar samt Pr också Generation Y och influerar dessa konsumenter 

mer än de äldre. Intressant är slutligen att båda generationerna anser att annan Internet 

kommunikation som exempelvis bloggar och diskussionsforum har en betydande påverkan. 

6.4 Kapitalvaror 

När det gäller bilköp har endast 26 % av den yngre generationen tillskillnad från 85 % av den 

äldre generationen genomfört ett bilköp. Vi är med detta väl medvetna om att en stor del av 

personerna därmed svarar på hur de tror sig agera vid ett eventuellt framtida bilköp och inte hur 

de faktiskt gått till väga. Kritik kan självklart riktas mot detta men vi finner ändock dessa svar 

intressanta, då de kan bidraga till en indikation kring hur den yngre generationen tänker kring 

bilköp. 

När det gäller generationernas engagemang vid köp inom denna varugrupp är den yngre 

generationen något svårtolkad. Dessa hade en ganska jämn spridning över de olika 

svarsalternativen, vilka berörde spannet från mycket engagerad till mycket oengagerad. Dock 

uppgav nästan hälften av Generation Y:s respondenter att de är oengagerade i bilköp. Den äldre 

generationen däremot var mer eniga i sina svar och majoriteten svarade att de kände ett högt 

engagemang inför och kring ett bilköp.  

Den yngre generationen var i högre utsträckning än de äldre öppna för såväl budget-, volym- som 

premiummärken. En betydligt större andel av Generation Y kan också tänka sig att köpa dyrare 
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produkter och varumärken. Vidare är den äldre generationen mer skeptiskt till budgetmärken än 

vad den yngre är.  

I valet av bilförsäljare har olika aspekter betydelse. I nedanstående diagram åskådliggörs olika 

faktorers betydelse för detta val: 
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Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av bilåterförsäljare? 

Generation Y
Generation 55+

 

I valet av återförsäljare finner båda generationerna vid sidan av en kompetent och kundvänlig 

personal, kvalitet och pris samt kändavarumärken som viktiga. Här påverkas de yngre i högre 

grad av pris samt kända varumärken, viket vi funnit även i de tidigare kategorierna. Den äldre 

generationens allmänna önskan om en kundvänlig och kompetent personal är även tydlig för 

kapitalvaror. 

När vi frågade våra respondenter hur de skulle gå tillväga i initialskedet av ett bilköp svarade våra 

generationer ganska olika. Den äldre generationen uttryckte en betydande egen förkunskap samt 

också ett större intresse för bilar. Vidare anger 55 plus att de ofta på förhand har den vetskap 

som krävs för att genomföra ett bilköp och konsumenterna har inledningsvis också en ungefärlig 

uppfattning av vad de vill ha. Hos den yngre generationen uttrycks istället en viss osäkerhet, 

majoriteten av respondenterna skulle initialt fråga vänner och bekanta som anses var kunniga 

inom området för att bilda sig en uppfattning och få kunskap inför inköpet. En annan intressant 

aspekt är att en större andel äldre föredrar att begränsa utbudet genom att endast besöka ett fåtal 

återförsäljare i informationssyfte. 

När det gäller egenskaper och kriterier som generationerna ansåg viktiga hos en bil svarade 

konsumenterna följande: 
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Vilken mån är nedanstående egenskaper viktiga för dig vid val av bil?  

Generation Y
Generation 55+

 

Båda generationerna finner här driftskostnader, serviceaspekter, säkerhet och miljövänlighet som 

viktiga faktorer vid bilköp. Den äldre generationen ser också i högre utsträckning körglädje och 

prestanda samt komfort som viktiga kriterium. Vidare beskrivs återigen av 55 plus vikten av god 

kvalitetskänsla. Den yngre generationen å andra sidan värdesätter i högre utsträckning än den 

äldre generationen egenskaper så som statuskänsla och en tilltalande design. 

I valet mellan olika bilmärken och modeller anger konsumenterna att de påverkas av 

nedanstående faktorer i följande utsträckning: 
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I vilka vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av bil? 

Generation Y
Generation 55+

 

Ovan diagram visar vilka faktorer som påverkar inför och vid ett bilköp. Sammantaget finner 

generationerna närstående och bekanta, information på Internet samt tillverkarens eller 

återförsäljarens officiella hemsida som de faktorer som har störst påverkan. Vidare influerar 

marknadsföringskanaler så som TV-reklam och hemsidor den yngre generationen i större grad än 

de äldre. De äldre däremot finner artiklar i dagspress som inspirerande vid bilköp. Vi har tidigare 
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nämnt att den yngre generationen tycks vara mer lättpåverkad än de äldre, vilket även detta 

diagram tyder på. För Generation Y är det främst närstående och bekanta som har störst 

påverkan.  

I val och köpbeslut mellan olika potentiella bilvarumärken har olika faktorer inverkan: 
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Antag att du just ska köpa en personbil, och att du väljer mellan några olika bilmärken.
Vilken påverkan har följande faktorer på ditt köpbeslut?

Generation Y
Generation 55+

 

Återförsäljares attityder och bemötande har en stor vikt för båda generationerna i val mellan olika 

bilvarumärken. Även alternativ Internet kommunikation och företagens hemsidor är av vikt för 

bägge generationerna och speciellt för Y. Vidare har PR och vilka personer som kör ett visst 

varumärke betydligt större inverkan på den yngre generationen än den äldre. Sammantaget tycks 

Generation Y påverkas mer än 55 plus. 
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Kapitel 7 Kan en ”fyrkantig” grundmodell fånga 
konsumenters köpbeteende? 

Detta kapitel syftar till att ta referensramen ett steg längre och utmana den delvis etablerade synen på 

marknadsföring och konsumenter. Stora delar av avsnittet grundar sig på Gerald Zaltmans något utmanande 

synsätt på dagens marknadsföring, vilka presenteras i boken ”How Consumers Think”. 

7.1 Ett något utmanande synsätt 

Redan 1995 resonerade Nonaka och Takeuchi i sin bok ”The Knowledge-Creating Company” 

delvis kring vikten av att förstå sina kunder, för att kunna skapa möjligheter att utvecklas till ett 

innovativt och framgångsrikt företag. Författarna menar i sin bok att de flesta konsumentbehov 

och önskningar är svåra för konsumenten själv att förstå. Dessa är därmed också enligt 

författarna besvärliga för personen att explicitgöra och uttrycka i exakta ord. Författarna 

framhåller att kunden när denne ska svara på frågor om sina behov ofta utgår från sina tidigare 

medvetna erfarenheter, vilket endast medför en begränsad bild. Nonaka och Takeuchi (1995) 

framhåller i detta avseende också begränsningarna med enkätstudier samt trycker istället på 

fördelarna med tvåvägskommunikation för att fånga kunders behov, intentioner samt beteende 

på ett mer rättvisande sätt. 

”Most customers´ needs are tacit, which means that they cannot tell exactly or explicitly 

what they need or want. Asked `What do you need or want?´, most customers tend to answer 

the question from their limited explicit knowledge of available pruducts or services they 

aquired in the past. This tendency points to the critical limitation of the one-way 

questionnaire format employed in traditional market research. A more interactivive 

methodology involving direct two-way communication offer better promise.” (Nonaka & 

Takeuchi, 1995, s. 234.) 

I en artikel i The Economist citeras Elliot Ettenberg.  Han menar att marknadsföring oftast är fast 

i det förgångna medan bland annat distribution, produktutveckling och leveranskedjor har 

utvecklats mycket (McCarthy, 2001, s.28.). Artikeln framhåller vidare att en djupare och bättre 

förståelse för konsumenter är en krävande och långt mer utmanande uppgift än att beskriva 

fördelarna av en produkt. (McCarthy, 2001) I linje med detta menar Zaltman (2003) att dagens 

konsumenter har förändrats medens marknadsföring oftast är kvar i det förflutna. Förändringar i 

konsumentbeteende inkluderar enligt författaren bland annat en större misstro till näringslivet 

och särskilt till marknadsföring. Vidare menar författaren att dagens kunder är mer sofistikerade, 
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mer självsäkra samt bestämda, mindre lojala mot företag och varumärken samt ställer högre krav 

på säkerhet och privatliv. Vidare framhåller Zaltman (2003) att världen förändrats, men att 

metoder för att förstå konsumenter tyvärr inte förändrats, utan är de samma som tidigare. Således 

förlitar vi oss enligt författaren på bekanta och ineffektiva forskningsmetoder för att tolka och 

förstå konsumenters tankar och beteenden. Detta medför enligt Zaltman att 

marknadskommunikation och produkter som bygger på dessa förlegade metoder därmed inte 

lyckas nå konsumenten på ett effektivt sätt.  

Zaltman (2003) menar att vi människor ofta skapar motstånd mot nytänkande, när detta utmanar 

våra etablerade syn- samt tankesätt. Det gäller således enligt författaren att både fundera över vad 

vi tänker, men också hur vi tänker. Som exempel tar Zaltman upp lärdomen att konsumenter inte 

tänker i ord. Detta medför inte bara att vi måste fundera på och kring en obekant tankeprocess, 

utan vi måste också tänka annorlunda vad gäller marknadskommunikation. Författaren framhåller 

att det största problemet är den felaktigt separerade och avgränsade synen på; intellektet, 

kroppen, hjärnan samt samhället. Zaltman menar att dessa delar måste ses som ett system som är 

sammankopplat, för att företag skall kunna få grepp om samt möta konsumenternas behov på ett 

mer effektivt sätt och därigenom skapa förutsättningar för att lyckas överleva i dagens 

konkurrensutsatta och snabbt föränderliga omvärld. 

Marknadspersonal måste enligt Zaltman (2003) förstå hur deras tänkande samspelar med 

konsumentens tänkande. Författaren menar att detta har hörts förut, personal tror på det, men 

man agerar inte efter det. Vidare lyfter författaren upp ett antal felaktiga antaganden som präglar 

dagens marknadskommunikation. 

1. Konsumenter tänker på ett välgrundat, rationellt och linjärt sätt 

Zaltman (2003) menar att många marknadschefer fortfarande tror att konsumenter gör avsiktliga 

beslut, grundade på sina medvetna och begrundade individuella samt relativa värden av ett 

objekts attribut och sannolikheten att kunna åtnjuta dessa värden. Marknadsfolk tror enligt 

författaren att information processas logiskt, linjärt samt rationellt för att komma fram till en 

bedömning. Som exempel tas en bilanskaffning, medvetet är uppfattningen att fördelarna 

bedöms attribut för attribut och leder fram till ett beslut om inköp eller ej. Eller så riktas fokus på 

ett visst behov, transport. En viss uppsättning förslag som kan uppfylla behovet söks, varje 

alternativ utvärderas vad gäller för och nackdelar var för sig. Kostnad och tillfredsställelse med 

varje alternativ tas fram och alternativen vägs mot varandra och leder fram till ett välgrundat 

beslut om vilken bil som skall köpas. Zaltman (2003) menar att konsumentbeteende ibland till 

viss mån involverar rationellt tänkande, men att så inte alltid är fallet. Författaren menar istället 
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att urvalsprocessen är relativt automatisk och påverkas av vanor samt andra undermedvetna 

krafter som till stor del är påverkad av konsumentens sociala samt fysiska kontext. I realiteten 

menar Zaltman att människors känslor är sammanvävda med köpprocessen. Detta på grund av 

att hjärnan har separata strukturer för emotionella och logiska resonemang, men att dessa 

kommunicerar med varandra och tillsammans påverkar vårt beteende. (Zaltman, 2003) 

Zaltman (2003) framhåller just det emotionella systemet som extra viktigt vid utvärdering, då det 

är det första som kan påverka vår tänkande och handlande. Som exempel kan tas: En parfyms 

lukt, ett produktattribut, kan väcka ett speciellt minne samt känslor tillhörande och kopplat till 

detta minne. Om dessa känslor är negativa kommer den potentiella köparen inte att köpa, men är 

dessa positiva ökar sannolikheten för ett inköp. Författaren menar att företag ofta föredrar att 

undvika konsumenters känslor. Om företag berör känsloområdet är det oftast genom någon mer 

generell känsla och därmed missar de att få den djupa förståelsen av anatomin i en särskild känsla. 

Anatomin av en känsla innefattar alla egenskaper som omfattas av känslan och som även 

möjliggör att en viss känsla kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Exempelvis belyser 

författaren att innebörden av glädje kan ha mer än femton olika egenskaper och nyanser.  Denna 

insikt fick enligt författaren ett företag med ett av världens ledande varumärken att göra en 

övergripande och omfattande genomgång av sin varumärkesstory. Zaltman framhåller vikten av 

att förstå innebörden av känslor, deras nyanser samt hur dessa verkar. Många företag fokuserar 

vidare endast på ytterkanten av den positiva skalan. Författaren menar att den negativa sidan, 

med många av de starkaste mänskliga känslorna, som exempelvis äckel, även har stort värde för 

val av exempelvis rengöringsartiklar, matvaror och många andra tjänster och produkter. 

(Zaltman, 2003) 

2. Konsumenter kan lätt förklara sina tankar och sitt beteende 

Denna syn grundar sig enligt Zaltman (2003) på ett antagande om att det mesta tänkandet sker i 

vårt medvetna. Författaren menar istället att människan har mindre access till sina mentala 

aktiviteter än vad marknadsförare i allmänhet tror. Zaltman menar att 95-procent av tankarna 

sker i det undermedvetna, vilket vi inte har full access till samt ej heller enkelt kan artikulera. 

Författaren menar att det krävs en skicklig intervjuare för att förstå de verkliga faktorer och 

drivkrafter som spelar in vid ett köp. Exempelvis kan en kund av en dyr choklad framhålla att 

denne gör detta som en gåva till andra, men undermedvetet kan det istället handla om deras egen 

direkta konsumtion och involvera känslor som skuld och glädje. Inköp kan också undermedvetet 

handla och appellera till självkänslan hos köparen. (Zaltman, 2003) 
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Undersökningar med fasta svarsalternativ kommer enligt Zaltman (2003) inte ge inblick i 

konsumenternas mest viktiga och avgörande tankar samt känslor, om dessa inte först identifieras 

genom penetration av konsumenters undermedvetna tankar. Vidare använder många företag 

enligt Zaltman (2003) också fokusgrupper för att intervjua personer. Här hävdar författaren att 

fokusgrupper aldrig skall användas som beslutsunderlag. Zaltman menar att om fokusgruppen 

har två timmar att disponera, med åtta personer och fem områden att täcka, kommer denna 

knappast komma särskilt mycket bakom ytan hos konsumenterna. 

3. Konsumenters intellekt, hjärnor och omgivande kultur och samhälle kan adekvat 

studeras oberoende av varandra. 

Zaltman (2003) framhåller som tidigare berörts att dagens konsumenter inte lever sina liv så 

uppdelat som universitet och företag ofta organiserar dem. Istället formar vårt intellekt, vår 

hjärna, vår kropp samt vår omgivning varandra, på ett ständigt pågående och dynamiskt sätt. Det 

gäller enligt författaren för nutidens marknadsförare att förstå interaktionen mellan dessa olika 

delar och i detta avseende är en tvärvetenskaplig syn att föredra. 

4. Konsumenters minnen representerar exakt deras erfarenheter. 

Zaltman (2003) hävdar att marknadsförare ofta felaktigt betraktar konsumentens minnen som 

bestående bilder och tankar. Författaren menar snarare att individens minnen är selektiva och 

inte konstanta utan dessa förändras över tiden. 

Vidare spelar en konsuments sinnesstämning in på hur denne uppfattar olika budskap och har 

också koppling till personens minne. En positiv stämning leder till att dopaminnivån i hjärnan 

ökar, vilket möjliggör ett mer flexibelt och kreativt tänkande, vilket i sig också skapar 

förutsättningar för att återkalla särskilda minnen. En positiv sinnesstämning leder också till att 

konsumenten uppfattar aspekter av en produkt mer positivt. Personer som är glada kommer även 

uppmärksamma och minnas mer än personer med en lägre sinnesstämning. 

5. Konsumenter tänker i ord 

Marknadsförare tror enligt Zaltman (2003) också ofta att tankar uppstår endast som ord, som de 

antar kan uttryckas i tal och skrift. Ord är viktiga men representerar inte hela bilden, oftast menar 

författaren att människan inte tänker i ord. 

6. Företagsmeddelanden kan föras in i konsumenter och dessa budskap uppfattas 

som marknadsföraren avser. 
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Antagandet om att konsumenter tänker i ord gör också enligt Zaltman (2003) att marknadsförare 

tror att de direkt kan påverka individens medvetande. Uppföljningar av reklaminsatser görs ofta 

genom att fråga personer hur mycket de minns och kan återberätta av reklamkampanjer samt 

huruvida de gillade reklamen. Författaren menar att individen skapar sin egen mening genom att 

mixa olika information; från sitt eget minne, från företaget, från andra stimuli som presenteras 

samt från de metaforer som kommer upp då personen tänker på företaget och dess 

kommunikation samt meddelanden. (Zaltman, 2003) 

Många marknadsförare likställer enligt Zaltman (2003) stor kvantitet av konsumentdata med en 

djup förståelse av kunderna. Det gäller istället enligt författaren att komma bakom och förstå de 

krafter och influenser som påverkar konsumenten i deras konsumtion. Desto mer 

marknadsföraren förstår konsumenter på djupet, desto fler gemensamma drivare av beteenden 

kommer denne att finna i målmarknader som annars ser olika ut. Desto mer marknadsföraren 

gräver i konsumentens tankar och känslor, ju mer allmängiltigt återfinns enligt författaren mellan 

olika segment. Dessa mer allmängiltiga faktorer tenderar också att förändra sig i en långsammare 

takt. (Zaltman, 2003) 

”The deeper we dig, the more we find that otherwise very different consumers share 

important thoughts and feelings about the same topic. These similarities powerfully drive 

consumer behavior and remain surprisingly stable over time.” (Zaltman, 2003, s.137.) 

Författaren menar vidare att företag oftast går på ytliga tecknen istället för att gräva djupare för 

att finna de egentliga problemen och behoven. Exempelvis resonerar författaren kring att många 

konsumenter använder kläder som en förlängning av det egna självet. Enligt Zaltman lägger 

marknadsförare felaktigt ungefär 90-procent av marknadsundersökningar, kring attribut och 

funktionella kännetecken av en produkt eller tjänst samt dess direkta psykologiska fördelar. Detta 

sker enligt författaren på bekostnad av produktens eller tjänstens emotionella värden, som 

författaren framhåller som de viktigaste värdena för kunden och det som faktiskt skapar en 

mening i konsumentens liv. Attribut och funktionella fördelar anser författaren endast till liten 

del vara det som driver konsumenter. Som exempel tar författaren Nestlés Crunch Bar, en 

chokladbit som har direkta fördelar i sådant som till exempel smak, struktur samt ljud. Men dessa 

fördelar väcker starka emotionella värden, som förtjusta minnen från barndomen samt känslor av 

säkerhet. När Nestlé fokuserade marknadsföringsinsatser baserade på de direkta fördelarna 

tappade företaget försäljning och öppnade möjligheter för konkurrenter att ta marknadsandelar. 

Detta på grund av att det är förhållandevis lätt att kopiera funktionella aspekter men det är desto 

svårare för en konkurrent att konkurrera med konsumenters emotionella koppling till en vara. 

(Zaltman, 2003) 
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Det gäller enligt Zaltman (2003) för marknadsförare att förstå konsumentens inre värld. Enligt 

beräkningar uppskattas 95-procent av våra tankar, känslor och lärande uppstå i vårt 

undermedvetna. Detta innebär att mycket av det som styr konsumenter är dolt i individens 

undermedvetna. Författaren menar att man exempelvis genom att analysera personens olika 

metaforer, kan få en viss ökad förståelse. För undersökningar inom konsumentområdet 

rekommenderas att använda och involvera både rationella och emotionella aspekter för att 

beskåda och reflektera över deras samexistens och ömsesidiga inverkan. (Zaltman, 2003) 

Zaltman (2003) berör exempelvis att människor uppfattar ett meddelande från en person med ett 

babyliknande ansikte som mer ärligt, då babys allmänt uppfattas och ses som oskyldiga och ärliga. 

Vidare har det enligt författaren visat sig, att när människor väljer läkemedel och har ett val 

mellan ett nationellt varumärke och ett importerat, som båda produktmässigt är 

överensstämmande, väljer människor oftast ändå det inhemska dyrare varumärket. Detta är 

speciellt tydligt då medicinen är ämnade för barn. Individer tror ofta att det nationella är bättre 

och det är av speciell vikt då det är till nära och kära. Som ytterligare exempel menar Zaltman att 

musik som spelas i affärsmiljö både kan höja och sänka försäljningen i butiken, genom att 

påverka hur mycket tid kunderna spenderar i butiken. En säljares tro på den produkt han eller 

hon ska sälja, har enligt författaren också visat sig direkt kopplade till försäljningsresultatet. 

(Zaltman, 2003) 

Ett varumärkes mening blir mer svårfångat eftersom konsumentens känslor och tankar kring 

varumärket undermedvetet påverkar individens reaktion på varumärket. Konsumentens hjärna 

fyller i information som tycks saknas och dessa egenproducerade intryck uppfattas lika verkliga 

som de som presenteras av produkten och via marknadsföringsmaterial. Vidare började 

människan enligt Zaltman tidigt använda metaforer för att skapa mening i livet. Metaforer är 

användbara för att positionera en produkt och vägleder också utvecklingen av ett företags image. 

Om företag förstår hela skalan av metaforer som konsumenterna använder då de tänker på en 

produkt, kan marknadsförarna mer effektivt kommunicera och öka sannolikheten för att 

konsumenterna gör inköp.  (Zaltman, 2003) 

Det är enligt Zaltman (2003) vanligt att konsumenter anger att de vid sina inköp av dagligvaror 

beaktar olika konkurrerande varumärken och även tar hänsyn till prisnivån inför ett val av 

produkt. I verkligheten spenderar de flesta konsumenter kring fem sekunder vid hyllan och 90-

procent väljer uteslutande samma vara vilket tyder på att de på förhand oftast har gjort sitt val av 

produkt och varumärke. (Zaltman, 2003) 
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Konsumentens tankar skapar deras preferenser och produktval. Som vi tidigare sagt ligger största 

delen av dessa tankar inbäddade i konsumentens undermedvetna. Vår biologiska uppsättning i 

kombination med våra livserfarenheter och vår sociala omgivning med exempelvis föräldrar, nära 

vänner, sociala nätverk samt vår sociala standard som vi lär oss under uppväxten, den kultur som 

omger oss samt vår utbildning präglar oss och bidrar till hur vår världsbild och våra minnen 

skapas. Minnen är den sköra produkten av vad vi återkallar från det förgångna, vad vi tror om 

nuet och föreställer oss om framtiden. Minnen förändras när de kommer till medvetandet, vid 

varje mänsklig erfarenhet. Marknadsföraren måste förstå en del av hur minnen uppkommer om 

de ska kunna influera hur människor tänker kring företagets produkter. Individens sociala och 

kulturella kontext har en viktig betydelse för minnesskapandet. (Zaltman, 2003) 

”Brands only exist in the minds of others. The brand in my mind is not the same as the one in 

yours.” (Zaltman, 2003, s. 211-212.) 
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Kapitel 8 Analys 

I detta kapitel analyseras vår insamlade empiri från såväl djupintervjuer som enkätstudie. Detta sker med 

utgångspunkt i den referensram samt det något utmanande perspektiv som presenterats i kapitel 5 & 7. 

Inledningsvis redogörs för vår analys av dagligvaror, sällanköpsvaror, kläde samt kapitalvaror. En analys görs 

även av generationernas köpbeteende ur ett mer allmänt perspektiv. Slutligen analyseras samt diskuteras också den 

grundläggande rationella köpmodellen och dess relevans.  

8.1 Dagligvaror 

Båda generationernas behov av dagligvaror skulle enligt Maslow (1970) kunna klassificeras som 

fysiologiska då det handlar om produkter för överlevnad. Dock är denna bild något för 

begränsad, vilket ligger i linje med Palmer (2004) som menar att Maslows behovshierarki är något 

föråldrad för att förstå dagens konsumenters köpbeteende. Generation Y söker i större 

utsträckning matvaror för billig överlevnad medan 55 plus mer söker produkter som leder till 

njutning, varvid genuinitet och hög kvalitet blir viktigare aspekter. Enligt Rossiter och Percys 

(1997) benämningar utgörs den yngre generationens behov i större grad av informativa köpmotiv 

(funktionella behov) som exempelvis normalförbrukning eller problemundvikande. Den äldre 

generationen däremot vill genom kosten uppleva en känsla av njutning, vilket innebär att de 

enligt Rossiter och Percys klassificeringar styrs mer av transformativa köpmotiv (emotionella 

behov), där sensorisk tillfredsställelse utgör behovet.  

Ett undantag är då Generation Y bjuder in andra. Då ökar intresset samt engagemanget och valet 

av produkter blir av större vikt. Misslyckas individen finns risk att detta påverkar andras 

uppfattning av konsumenten. Den sociala acceptansen är alltså viktig.  Kanuk och Schiffman 

(2004) benämner denna risk som social risk och behovet handlar i dessa fall enligt Rossiter och 

Percys (1997) definitioner snarare om mer transformativa köpmotiv i jakten på social acceptans. 

För att minimera risken köper Generation Y i dessa fall dyrare och välkända varumärken, vilket 

ligger i linje med Kanuk och Schiffmans (2004) strategier för konsumenters hantering av risk.  

Sammanfattningsvis präglas dock generellt Generation Y mer av funktionella/utilistiska behov 

medan Generation 55 plus matvaruköp i högre grad utgörs av emotionella/hedonistiska behov. 

Då generationernas behov skiljer sig åt, gäller det enligt Assael (1998) att använda olika 

marknadsföringsstrategier för att effektivt attrahera dessa, varför standardiserad 

massmarknadsföring kan ifrågasättas. 
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Dagligvaror och främst mat ses av Generation 55 plus som ett ganska prioriterat inköpsområde 

och konsumenterna är också allmänt mer intresserade. Vidare har den äldre generationen visst 

behov av att pröva nytt samt variera sig i jakten på livsnjutning. I linje med detta menar Mowen 

(1995) att dessa variationssökande inköp har emotionell bakgrund, där syftet är att stimulera en 

känsla av välmående och undvika uttråkning. Generation Y å andra sidan känner mindre behov 

av variation och köper främst samma produkter som de vanligtvis gör. Intresset för dessa köp är 

generellt lågt samt har ringa prioritet bland generationens olika köp. Generation Y:s inköp av 

dagligvaror kan enligt Kanuk och Schiffmans (2004) definitioner främst klassificeras som 

rutinmässiga återköp medan 55 plus i större utsträckning utgörs av modifierade återköp. En 

anledning till detta är troligen Generation Y:s begränsade köpkraft. Denna bidrar till att 

individerna istället väljer att prioritera andra typer av inköp som har större inverkan på individens 

sociala sammanhang och välmående, som exempelvis kläder. Detta ligger i linje med Palmer 

(2004) som menar att produktens inverkan på personens psykologiska välmående och glädje 

inverkar på involveringsgraden och engagemanget. Den yngre generationen har utifrån 

ovanstående resonemang således en låg engagemangsnivå medan 55 plus har en högre när det 

gäller dagligvaror. Engagemanget för vissa produkter inom dagligvarukategorin är dock lågt för 

båda generationerna. Här kan nämnas exempelvis kaffefilter och toalettpapper där ett eventuellt 

felköp får marginell betydelse. Därmed är enligt Assaels (1998) benämningar såväl den finansiella 

som den funktionella risken låg vid dessa typer av köp. 

Båda generationerna gör av praktiska skäl sina inköp i ett fåtal butiker i närområdet. Detta skulle 

kunna tolkas som att båda generationerna är lojala till sina butiker, men det är inte hela 

sanningen. 55 plus önskar och söker kompetenta och serviceinriktade handlare med en god 

kvalitet på sina varor. Y söker istället främst varor med en acceptabel och ätbar kvalitet till ett lågt 

pris. De äldre har ofta en starkare relation till sina butiker och dess personal och nyttjar gärna 

dessa i inköpsprocessen. De yngre har däremot svagare känslomässiga band och skulle direkt byta 

butik om ett annat alternativ visade sig mer fördelaktigt. Enligt Blomqvist et als (2004) tankar är 

de äldre i och med detta mer sant lojala medan de yngre har en falsk lojalitet. Vidare är 55 plus 

mer emotionella i valet av butik medan Generation Y är mera rationell. Därtill attraheras och 

påverkas Generation Y i liten utsträckning av lojalitetssystem som exempelvis kundkort och 

rabattcheckar medan 55 plus i allmänhet finner detta mer positivt och lockande. Lojalitetssystem 

handlar enligt oss om en känsla av tillhörighet och ömsesidigt utbyte i någon mån. Detta talar för 

att emotionalitet i valet av distributionskanal passar bättre ihop med lojalitetssystem, vilket kan 

ses just i fallet med Generation 55 plus. Därtill skulle det kunna ses som rationellt att inte 

engagera sig i kuponger och medlemskort då dessa tar viss tid och energi i anspråk. 
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Båda generationerna handlar främst volymmärken men 55 plus har större dragning mot 

premiumprodukter och Generation Y mot budgetvaror. Detta överensstämmer med 

generationernas bakomliggande behov och viktiga kriterier är således; lågt pris för de yngre, 

kvalitet samt lite mer lyxighet för de äldre. Båda generationerna kan tänka sig handelns egna 

varumärken men den äldre generationen är något mer tveksam. Handelns egna varor uppfattas av 

konsumenterna oftast som kvalitetsmässigt närliggande dyrare alternativ och betydligt bättre än 

budgetalternativ. Detta till ett pris som är markant billigare än premiumvaror och endast något 

dyrare än budgetalternativ, således ett mellanalternativ. Detta ligger i linje med Dahlén och 

Langes (2003) resonemang om alternativutvärdering, där pris och kvalitet i en sammanvägning 

utgör grunden för konsumentens inköpsbeslut. 

Ursprungsland har betydelse för 55 plus men är av mindre betydelse för Generation Y. Detta 

beror troligen främst på de äldres bakomliggande behov av njutning, vilket därmed innebär att 

dessa väljer produkter som uppfattas bättre gällande smak och kvalitet, exempelvis upplevs 

italiensk pasta som säkrare än en polsk motsvarighet. Det torde således främst handla om 

funktionell risk enligt Kanuk och Schiffmans (2004) risktyper. Båda generationerna upplever 

ursprungslandet som mer viktigt när det gäller kött. Här handlar det om fysisk risk för att nyttja 

Kanuk och Schiffmans (2004) begrepp. Svenskt kött uppfattas av många som ett tryggare och 

säkrare alternativ, vilket ligger i linje med Zaltman (2003) som menar att det egna landets varor 

ofta känns mer trygga för konsumenter. Ändå väljer Generation Y ofta av bristande ekonomi att 

frångå sin uppfattning och köpa billigare utländskt kött. 

55 plus upplever delvis ett stort utbud och sortiment av varor som frustrerande medan Y i 

mindre utsträckning störs av detta. För att hantera problemet väljer de äldre oftare att handla i 

samma och gärna mindre butiker. Denna strategi handlar om att konsumenten vill känna sig 

hemma och hitta bland varorna för att enklare och mer effektivt hantera det stora utbudet samt 

informationsflödet. Teoretisk kan de äldres frustration förklaras med att de enligt Mowen (1995) 

upplever ”information overload” då de utsätts för ett stort sortiment. 

Köp av dagligvaror är för båda generationerna av lägre komplexitet. Komplexiteten kan dock 

vara något högre för de äldre, då dessa har ett högre engagemang än Generation Y. Detta 

överensstämmer med Assael (1998) som menar att komplexitet och engagemangsnivå hör 

samman. Köpprocessen för båda generationerna är emellertid begränsad då en ytterst liten 

informationssökning görs och endast ett mindre antal aspekter tas i beaktande vid inköp. I en 

sådan situation väljer konsumenterna troligtvis varor främst utifrån mer simplistiska beslutsregler, 

för att nyttja Dahlén & Langes (2003) termer. Detta genom att exempelvis välja samma 

varumärke eller de varumärken som konsumenten uppfattar som bäst. Det blir härigenom tydligt 
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att långsiktigt varumärkesbyggande torde vara centralt för aktörer inom dagligvaruhandeln. Detta 

resonemang stärks av det faktum att konsumenterna angivit att varumärkesuppfattningar 

etablerats under lång tid och ligger till grund för konsumentens senare val av produkter. Detta 

stöds av Palmer (2004) som menar att uppväxten och de produkter som använts under denna 

påverkar de val konsumentens gör som äldre. Det handlar inom denna varugrupp således främst 

om en Internsökning i det egna minnet, ”top of the mind”, och varumärken blir därmed ytterst 

centrala. Vårt resonemang överensstämmer med Antonides och van Raaijs (1998) tankar om ”top 

of the mind” vikt vid Internsökning. Blackwell et al (2006) hävdar dessutom att sannolikheten att 

konsumenten skall varsebli och ta till sig budskap ökar om ett varumärke uppfattas som starkt. 

Nedan ges en förenklad sammanställning av generationernas olika köpprocesser först presenteras 

Generation Y och därefter 55 plus. 

 
Figur 10: Generation Ys köpprocess för dagligvaror (Egen utveckling) 

 

 
Figur 11: Generation 55 plus köpprocess för dagligvaror (Egen utveckling) 
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förekommande vid enklare köp. Båda generationerna och främst Y influeras till stor del av social 

påverkan, främst från närstående. Detta ligger i linje med Blackwell et al (2006) som menar att 

konsumenter främst påverkas av primära grupper. Alternativ Internetkommunikation har också 

den en betydande påverkan på våra generationer. Båda kanalerna; social påverkan samt alternativ 

Internetkommunikation, handlar om social påverkan mellan privatpersoner. Dessa 

kommunikationskanaler är i högre grad fria från marknaden. Därmed upplevs dessa troligen som 

mer tillförlitliga och ärliga än renodlade kommersiella budskap och kanaler. Assael (1998) menar 

att trovärdig information ökar sannolikheten att konsumenten tar till sig och påverkas av 

informationen. Vidare tycks även olika kommunikationskanaler påverka generationerna olika. 

Äldre påverkas mer av media, såväl artiklar som annonser, medan yngre influeras mer av TV-

reklam.  Assael (1998) menar att konsumenter med passiv informationssökning fördelaktigt kan 

nås med passiva marknadsföringskanaler medan individer med en aktiv informationssökning skall 

nås med aktiva marknadsföringskanaler. Vi kan se att Assaels modell inte stämmer fullt ut för 

dagligvaruköp. Båda våra generationer gör relativt begränsad informationssökning trots att 55 

plus är mer engagerad i sina köp. Detta till trots överensstämmer och attraheras 55 plus mer av 

det som Assael benämner aktiva marknadsföringskanaler. 

8.2 Sällanköp 

Magnusson och Forsblads (2003) indelning av konsumentmarknaden innefattar hemelektronik 

inom kapitalvaruköp. Konsumenterna uppfattar istället dessa typer av köp som sällanköp. Vilket 

kan förklaras med att hemelektronik på dagens marknad, normalt inte tar lika stort kapital i 

anspråk som tidigare. Den finansiella risken har således minskat jämfört med tidigare för denna 

typ av köp. Magnussons och Forsblads indelning behöver således modifieras, hemelektronik bör 

innefattas i sällanköp och kapitalvaror borde snarare vara en undergrupp till sällanköpsvaror. 

Generation Y har generellt mer begränsade ekonomiska resurser än 55 plus, och upplever 

därmed en högre finansiell risk än den äldre generationen. 55 plus har å andra sidan en högre 

funktionell risk än den yngre generationen. Detta då Generation Y i allmänt är mer uppdaterade 

och också i större grad söker information genom sitt sociala nätverk. Denna information är 

därmed mer trovärdig och skapar också mer realistiska förväntningar på produktens 

funktionalitet. För Generation Y är den sociala risken högre för många sällanköpsvaror, medan 

den är ytterst låg för den äldre generationen. För Y är produkter som syns utåt och påverkar 

andras uppfattning av konsumenten och dess sociala status mycket viktig. Detta innebär att 

produkterna har stor emotionell betydelse för den yngre generationen, vilket överensstämmer 

med Assaels (1998) tankar om emotionell attraktion samt dess kopplinga till engagemang. 
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Sällanköp är generellt av vikt för båda generationerna, men främst för Generation Y i och med 

social risk och det faktum att produkten ofta är identifierad med normer och värderingar i 

umgängeskretsen.  Kanuk och Schiffman (2004) och Assael (1998) menar att produkter som 

uppfattas som viktiga och förknippade med risk för konsumenten leder till ett större 

engagemang., vilket är tydligt för båda våra generationer.  

Då dessa köp görs mer sällan är konsumenterna i allmänhet mindre insatta och viss 

kompletterande kunskap måste därför sökas inför ett inköp. Sällanköpsprocessen är för båda 

generationerna mer planerad och kan pågå över längre tid samt också involvera flera personer. 

Detta ligger i linje med Palmers (2004) tankar om en mer komplex köpprocess.  Köptypen kan 

för båda generationerna klassificeras enligt Kanuk och Schiffmans (2004) olika typer av 

köpsituationer, som ett spann mellan modifierat återköp och komplett novis, beroende på 

konsumentens tidigare erfarenheter och intresse.  

Generation Y är generellt mer intresserade och genomför därför i större utsträckning en 

kontinuerlig sökning och uppdatering om marknaden och dess utbud. Detta ligger i linje med 

Blackwell et als (2006) tankar om att ett intresse kan innebära att konsumenten genomför en 

pågående extern sökning för att hålla sig uppdaterad. Detta förklarar att Generation Y ofta har en 

bred insikt i vad som finns på marknaden. För Generation Y är ett omfattande utbud och ett 

stort informationsflöde inget väsentligt problem, vilket det ibland kan vara för 55 plus. 

Exempelvis används Internet av båda generationerna, dock kan 55 plus uppfatta den stora 

informationsmängden som ohanterlig. Den yngre generationen har således en högre kapacitet, 

förmåga samt strategier för att hantera en betydande informationsmängd. 55 plus påverkas 

således mer av vad Mowen (1995) betecknar som ”information overload”. Även Parment (2008) 

belyser dessa aspekter och talar om konsumenters olika informationsstrategier. 

Generationerna gör sina köp och söker information på olika sätt. 55 plus besöker främst butiker 

de handlat i förut och nyttjar gärna dess personal för informationsinhämtning och val. Viktigt är 

att butikspersonalen upplevs som trevliga och kompetenta. Denna expertkunskap för att nyttja 

Blackwell et als (2006) termer används i hopp om att göra rätt val och ett bra köp. Generation Y 

söker information mer i sin sociala omgivning och av personer som anses kunniga inom området. 

Denna generation vill gärna få koll på vad som anses socialt acceptabelt och ”coolt”. Detta ligger 

i linje med Blackwell et als (2006) tankar om referensgruppers roll för att få grepp om vilka 

alternativ som gäller och därmed också begränsa och effektivisera informationssökningen. För 

Generation Y är således vikten av referensgrupper och opinionsbildare tydlig. Generationernas 

skilda strategier utgör sätt att hantera sina olika risker med köpet. Agerandet kan förklaras med 

Kanuk och Schiffmans (2004) allmänna strategier för hantering av risk. Där 55 plus väljer en viss 
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butik och Y snarare går på välkända varumärken som anses socialt accepterade. Båda 

generationerna nyttjar således extern information, fast som vi sett på olika sätt.  

 Det finns vissa tendenser att 55 plus är något mer fåfänga än vad de faktiskt vill erkänna, vilket 

överensstämmer med Zaltmans (2003) tankar om att det som sägs inte alltid speglar det som 

görs. Den äldre generationen kan tänkas vilja leva upp till en rationell samhällsnorm. 55 plus är 

dock mer rationell och mindre emotionell i sina val av produkter än vad Generation Y är. 

Generation 55 plus vill ha expertkunskap och service av personalen i butik. Detta är av mindre 

vikt för Generation Y som snarare nyttjar det sociala nätverket. Den äldre generationen använder 

butiken och dess personal för att hantera; ett stort utbud, en bristande egen produktkompetens 

och för att undvika en överhopning av information. Syftet är att effektivisera 

informationsinhämtning och alternativutvärdering i hopp om att kunna genomföra ett bra och 

enklare köp. 55 plus återkommer i stor utsträckning till en butik om konsumenterna är nöjd, med 

Blomqvist et als (2004) definitioner är de alltså i högre grad sant lojala till butiken. Generation Y å 

andra sidan söker även de information och inspireras av olika butiker och i viss mån även dess 

personal, men söker i större utsträckning information och gör jämförelser av olika 

produktalternativ samt distributionskanaler via Internet. Detta handlar således enligt Blackwell et 

als (2006) termer om en betydande Internetbaserad virtuell påverkan. Slutligen gör Generation Y 

sina inköp av en viss produkt där den kan köpas till bästa pris. Den yngre generationen har 

därmed enligt Blomqvist et als (2004) termer en låg lojalitet mot butiker. Generation Y är 

sammantaget i hög grad emotionell i sina val av produkter men rationell i sina val av 

distributionskanaler.  55 plus är å andra sidan mer rationella i sina val av produkter men mer 

emotionella i sina val av distributionskanal, där en känsla av gemytlighet och trygghet söks. Våra 

tankar kring generationernas val sammanfattas i nedanstående bild. 

 
Figur 12: Val av produkter & val av distributionskanal (Egen utveckling) 
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Varumärken är av större vikt för Generation Y än för 55 plus. Den äldre generationen väljer 

varumärken för att kvalitetssäkra produkter, vilket ligger i linje med Dahlén och Langes (2003) 

tankar om varumärkens roll som kvalitetsindikationer. Den yngre generationen väljer snarare 

varumärken för att signalera social status. 55 plus söker i första hand kvalitet och i andra hand 

påverkar priset medan Generation Y främst söker fräscha och ”rätt” märkesvaror med social 

acceptans, Vissa varumärken ses av den yngre generationen som mer tillförlitliga. Pris har för 

Generation Y också en viss betydelse, speciellt då produkten inte exponeras utåt. Båda 

generationerna har ganska klar bild av vilka varumärken de kan tänka sig och ”top of mind” är 

således viktigt i sökning och val av produkter vilket också överensstämmer med Antonides och 

van Raaijs (1998) tankar. Konsumenterna har därmed också tidigt i köpprocessen klart för sig vad 

som enligt Kanuk och Schiffmans (2004) betecknas som accepterade varumärken.  

Generation Y söker och påverkas främst av Internet och sociala kontakter, vilket Antonides och 

van Raaij (1998) benämner extern informationsinhämtning. För den yngre generationen är 

trovärdig extern information särskilt viktig, då generationen generellt är skeptisk till marknadens 

kommersiella budskap. Apéria och Back (2004) menar att Generation Y är mer vana vid 

kommersiella budskap och har vuxit upp med dessa och även blivit mer kritiska. Generation Y 

påverkas speciellt av sociala kontakter, främst i det egna sociala sammanhanget. Generationen 

influeras även i hög grad av alternativ Internetkommunikation som exempelvis diskussionsforum 

och bloggar. Dessa olika kanaler upplevs som fria från kommersiella budskap och ses därför som 

mer tillförlitliga och attraktiva. Detta stämmer överens med Assael (1998) som menar att 

sannolikheten att konsumenten skall uppfatta och ta till sig information, är störst från kanaler 

som anses trovärdiga.  

55 plus påverkas även de av sociala kontakter i sitt eget sammanhang, men i en mindre grad än 

Generation Y. Den äldre konsumentgruppen nätverkar inte heller aktivt i någon nämnvärd 

utsträckning kring sina köp, vilket den yngre generationen gör. Båda generationerna och främst 

Generation Y påverkas mycket av rekommendationer och ryktesspridning från andra 

konsumenter. Denna informationskälla ses som mer objektiv. ”Word-of-mouth” kommunikation 

innebär enligt Mowen (1995) att information som är fri från marknadskällan utbyts och har 

därmed stor inverkan på konsumenten. Mowens tankar matchar den yngre generationens 

marknadsskeptiska inställning och en önskan om tillförlitlig objektiv information.  Mowen menar 

vidare att ”Word-of-mouth” kommunikation fyller syften för både sändare och mottagare. Detta 

är tydligt för Generation Y, vilka genom sin kommunikation med andra i efterhand stämmer av 

samt rättfärdigar sina egna köp. Generation Y kommunicerar i allmänhet sina positiva 

upplevelser, vid misslyckade köp förs däremot informationen vidare i mindre utsträckning. Detta 
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samstämmer med Dahlén och Langes (2003) tankar om att konsumenter vill dölja sina egna 

misslyckanden för andra, för att inte förlora i anseende.  

För den äldre generationen har istället butikspersonal störst inverkan på konsumenternas 

köpprocess. 55 plus relationer till butiker är oftast längre än för den yngre generationen. Detta 

leder till att den äldre generationen ser personalens rådgivning ses som trovärdig och också 

påverkas av denna. Personalen är således enligt Assaels (1998) begrepp ett marknadsstimulis. 

Vilket kan skapa behov hos konsumenten som tidigare inte identifierats, detta resonemang 

överensstämmer med Assaels (1998) tankar. För Generation Y uppkommer istället främst behov 

genom social interaktion med andra, där referensgrupper skapar behov. Detta ligger i linje med 

Palmer (2004) samt Kanuk och Schiffman (2004) som menar att referensgrupper guidar 

konsumentens beteende samt skapar behov. 

55 plus behov består i högre grad av ersättnings- eller uppdateringsbehov, vilka härrör från 

funktionella aspekter. För att nyttja Rossiter och Percys (1997) termer handlar det främst om 

informativa köpmotiv (funktionella behov) för den äldre generationen. Generation Y påverkas 

istället mycket av den sociala omgivningen med referensgrupper och opinionsbildare, vilka ofta 

skapar behov av nyanskaffning eller uppdatering av en produkt. Den yngre generationen styrs 

istället mer av Rossiter och Percys (1997) transformativa köpmotiv (emotionella behov), med 

främst sensorisk tillfredställelse och social acceptans som starka drivkrafter. Levitt (1965) 

presenterar en livscykel för produkter bestående av olika faser; från att en produkt först 

utvecklas, därefter kommer introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet och slutligen en 

nedgångsfas. Ur ett produktlivscykel perspektiv är det tydligt att Generation Y attraheras av tidiga 

och mer innovativa produkter medan Generation 55 plus föredrar mer mogna och etablerade 

varor. En produkts funktioner och finesser har delvis olika innebörd för generationerna. För 55 

plus är funktioner sammanlänkad med funktionalitet medan det för Generation Y snarare handlar 

om social status. I nedanstående modeller sammanfattas på ett förenklat sätt generationernas 

köpprocesser vad gäller sällanköpsvaror, först Generation 55 plus och därefter Generation Y. 
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Figur 13: Generation 55 plus köpprocess för sällanköp (Egen utveckling) 

 

 
 
Figur 14: Generation Ys köpprocess för sällanköp (Egen utveckling) 
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accepterad och också upplever en social status. För att individen skall känna dessa känslor söks 
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i denna bekräftelsesträvan. Kläder är för Generation Y intimt förknippat med såväl person som 

den identitet individerna strävar efter att uppnå. Generationen själv är inte direkt medvetna om 

de drivkrafter och behov som egentligen ligger bakom generationens klädesinköp. Zaltman 

(2003) framhåller just att konsumenter påverkas av det undermedvetna i betydande grad och att 

dessa drivkrafter ofta kan vara svåra att direkt artikulera för konsumenten, vilket också Nonaka 

och Takeuchi (1995) berör. Generation Y:s bakomliggande drivkrafter är dock centrala för 

marknadsförare att förstå och beakta för att kunna attrahera generationen. Detta överensstämmer 

med Zaltmans (2003) tankar om att det inte räcker att beröra konsumenter med en allmän känsla, 

utan att det krävs en djupare förståelse för konsumentens känslor kring produkten. Generation 

Y:s köpprocess präglas och påverkas således i hög utsträckning av social interaktion med andra 

människor, vilket överensstämmer med Dahlén och Lange (2003) som hävdar att konsumenter 

använder sig av referensgrupper och opinionsbildare då social acceptans är ett viktigt köpmotiv. 

Köpprocessen kan också ses som mer emotionell då denna grundar sig i, och mycket handlar om, 

att uppleva känslor. Detta överensstämmer med Mowens (1995) tankar kring den emotionella 

köpprocessen. 

Generation 55 plus präglas däremot inte i lika stor utsträckning av den sociala omgivningen. 

Dessa konsumenter tycks på något sätt vara säkrare i sina roller och sin livssituation. Den äldre 

generationen styrs i betydligt mindre grad av bakomliggande behov än Generation Y. Dock 

påverkas Generation 55 plus i högre utsträckning av moraliska aspekter, som att till exempel vilja 

undvika en slit-och-släng mentalitet. Denna inställning kan troligen förklaras av de 

uppväxtförhållanden som präglat generationen. Vårt tankesätt stämmer väl med McCrindle 

(2006b) som menar att en generation just formas av den era man växt upp i. 55 plus klädesbehov 

utgörs istället främst av en normalförbrukning och enligt Rossiter och Percys (1997) definitioner 

handlar det framför allt om informativa köpmotiv. Generation Y styrs däremot med Rossiter och 

Percys termer av mera transformativa köpmotiv där sinnesupplevelser och social acceptans är de 

starka drivkrafterna.  

För att använda Maslows (1970) behovsheirarki kan Generation Y:s behov gällande kläder 

kopplas till ett spann mellan sociala behov och självuppskattning. Detta då erkännande, acceptans 

och kamratskap är viktiga faktorer som sammanlänkas med klädesinköpen. För att attrahera 

dessa konsumenter rekommenderar Assael (1998) att marknadskommunikation skall anspela på 

gruppacceptans och framgång kopplat till varumärket. Zaltman (2003) kompletterar Assaels 

tankar genom att rekommendera att också nyttja negativa mänskliga känslor i 

marknadskommunikationen. Här kan företag som vill attrahera den yngre generationen även lyfta 

fram känslor av utanförskap och visa hur produkterna hjälper konsumenten att undvika detta och 
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istället nå välbefinnande med hjälp av företagets varor. Generation 55 plus däremot tycks mer 

drivas av grundläggande fysiologiska behov, men konsumenterna antyder i viss mån även att 

sociala och självuppskattnings behov spelar in.  

I och med att kläder för Generation Y har en stor inverkan på hur personen uppfattas och 

konsumenterna också bävar för att ses som ”ute” av den sociala omgivningen innebär detta att 

generationen enligt Kanuk och Schiffmans (2004) begrepp upplever en hög social risk kring sina 

klädesköp. Generation 55 plus å andra sidan upplever en högre funktionell risk men självklart har 

också social risk en viss betydelse. Denna generation vill gärna ha snygga kläder men inte allt för 

vågade eller ungdomliga och det senaste är inte alltid nödvändigt. För att hantera och minimera 

sina risker kring klädesinköp agerar våra generationer olika. Generation Y väljer främst ”coola”, 

och för generationen välkända samt socialt accepterade varumärken för att minimera den sociala 

risken. Generation 55 plus å andra sidan hanterar den funktionella och sociala risken med att 

välja den butik de oftast går till och känner sig nöjda med. Generationernas 

riskhanteringsstrategier ligger i linje med Karnuk och Schiffmans (2004) allmänna strategier för 

riskhantering.  

Kläder är för Generation Y en ytterst viktig och prioriterad produktgrupp, då den är betydelsefull 

för hur personen uppfattas av andra. Generation Y har ett stort engagemang för kläder och dessa 

skänker också glädje vilket överensstämmer med Palmers (2004) tankar om att produkter som 

påverkar konsumentens välbefinnande och glädje oftast förknippas med ett högt engagemang. 

Graden av engagemang kan för Generation Y även hänföras till att kläder är identifierat med 

normer och värderingar samt en betydande social risk, där Karnuk och Schiffmans (2004) just 

förklarar att ett högre engagemang kan sammankopplas med en hög social risk. Det engagemang 

som flertalet av Generation Y känner för kläder kan också kopplas till ett starkt intresse, något 

som Assael (1998) även belyser. För Generation 55 plus är denna produktgrupp dock av mindre 

vikt och den sociala påverkan är även den mindre. Sammantaget är generellt såväl engagemang 

som intresse gällande kläder av mindre vikt för Generation 55 plus än för Generation Y. 

Generationernas köpbeteende inom denna produktkategori är generellt väsentligt skilda. Då 

Generation Y känner ett betydande intresse för dessa produkter följer de utvecklingen vad gäller 

mode och stilar kontinuerligt. Den externa informationssökning, som Antonides och van Raaij 

(1998) benämner det, sker ofta genom ett antal aktivt valda kommunikationskanaler och främst 

genom mode- och kändismagasin. Vidare innefattar den pågående sökningen även att 

konsumenterna ganska regelbundet skannar marknaden bland annat genom besök i ett stort antal 

utvalda butiker. Detta för att hålla sig uppdaterade på utbud, trender samt prisnivåer. 

Generationen följer också aktivt såväl vad andra människor bär för kläder som vad som 
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diskuteras på Internet och i den sociala omgivningen. Blackwell et al (2006) påtalar just Internet 

samt ”word-of-mouth” viktiga roll i konsumenters externa sökning. Sammantaget innebär den 

kontinuerliga informationsprocessen att den yngre generationen är väl uppdaterad på marknaden 

och dess trender, vet var olika produkter och varumärken finns att köpa samt också har en 

uppfattning om olika distributionskanalers prisnivåer. Den kontinuerliga informationssökningen 

överstämmer med Blackwell et al (2006) som menar att en pågående sökning sker då ett intresse 

finns. Speciellt viktigt att förstå är att Generation Y är väl medveten om vilka produkter som 

anses ”rätt” och vilka varumärken som betraktas som ”inne”. Generation 55 plus å andra sidan är 

mindre intresserade av produktgruppen och genomför i allmänhet inte någon kontinuerlig 

informationssökning. I och med detta är generationen också generellt sämre uppdaterad på såväl 

mode och trender som marknaden och dess utbud än vad den yngre generationen är. Generation 

55 plus söker istället sin information främst när ett behov uppstått och identifierats av 

konsumenten, som exempelvis när individen konstaterat behovet av ett par nya byxor. Detta 

samstämmer med Assaels (1998) tankar om att informationssökning sker då ett behov uppstått. 

Generation 55 plus känner ofta en viss osäkerhet och risk kring sina inköp. Detta kan förklaras av 

generationens bristande intresse, kunskap och uppdatering kring marknaden och dess produkter. 

Därtill upplever många 55 plussare delvis ett stort utbud och sortiment som frustrerande och 

svårhanterligt. Frustrationen kan kopplas till den situation som Mowen (1995) beskriver som 

”information overload”, där konsumenten utsätts för mer information än denne kan hantera. 

Generation 55 plus strategi för att hantera denna situation samt för att också effektivisera sin 

köpprocess innebär följande. Då ett behov uppstår väljer konsumenten utifrån tidigare 

erfarenheter att besöka en eller ett fåtal butiker av mindre storlek, till vilka de har en längre och 

tillförlitlig relation. Robbins (2003) menar just att individer för att undvika ”information 

overload” använder sig av information som är lättillgängliga för dem. Generation 55 plus 

handlingssätt ligger även i linje med Antonies och van Raaij (1998) samt Dahlén och Lange 

(2003) som hävdar att kunder effektiviserar sina inköp genom en intern sökning av tidigare 

erfarenheter. Blackwells et al (2006) påpekar även att tilltro och nöjdhet från tidigare köp 

påverkar den interna sökningen, vilket också är tydligt för Generation 55 plus val av inköpsställe. 

Även det faktum att kunderna söker sig till butiker av något mindre storlek bidrar till att göra 

utbudet mer hanterbart och överskådligt för konsumenten. 

Den äldre generationens externa informationssökning sker främst genom en interaktion med 

butikens personal. Dessa bidrar med råd och hjälper ofta kunden att göra ett första urval ur 

butikens sortiment. Detta ligger i linje med Antonies och van Raaij (1998) som menar att 

affärsstället i sig är en informationskälla som används vid extern sökning. För Generation 55 plus 
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är en långsiktig relation viktig, där en känsla av ärlighet och tillförlitlighet är centrala faktorer. 

Vidare är en god servicenivå och ett respektfullt och personligt bemötande från en kompetent 

personal viktigt. Butikspersonalen uppfattas av konsumenterna inneha en expertkunskap och 

deras information uppfattas därmed som tillförlitlig. Detta matchar Blackwells et al (2006) tankar, 

där konsumenter påverkas av experters information, då denna förväntas bidra till ett bättre 

inköpsbeslut. Dahlén och Lange (2003) hävdar att köp som föregås av butiken som 

inspirationskälla på förhand är mer oplanerade.  Vi motsäger oss detta då Generation 55 plus 

oftast på förhand planerar sina inköp, trots det faktum att de använder butiken som sin främsta 

inspirationskälla.  

Generation 55 plus vill gärna ha funktionella och snygga kläder som passar deras ålder. Kvalité 

och användbarhet över en längre tid är oftast viktigare än det absolut senaste modet och ”coola” 

varumärken. Utvärderingskriterierna är som regel ganska klara för den äldre generationen och 

utvärdering av potentiella alternativ sker ofta i samråd med butikspersonalen. Det slutgiltiga valet 

sker främst holistiskt och som en sammanvägning av faktorer som utseende, kvalitet, varumärke 

och pris.  För Generation 55 plus är dock priset en underordnad faktor och ett högre pris 

förknippas ofta med en god kvalité. Dahlén och Lange (2003) menar i överensstämmelse med 

detta att den slutgiltiga utvärdering sker som en helhet. Varumärken har för generationen en viss 

betydelse och då framförallt som en indikator på kvalité, vilket också ligger i linje med Dahlén 

och Langes (2003) tankar. 

Generation 55 plus fortsätter nyttja butiken om personen känner sig nöjd med köpupplevelsen 

och produkterna, vilket stämmer väl med Söderlund (2001) som menar att en nöjd kund gör 

återköp. Relationen till de butiker som nyttjas är oftast solida och tål några negativa misstag eller 

upplevelser. Viktigt är dock att företagen försöker hantera dessa missöden på ett professionellt 

sätt då Generation 55 plus är benägna att sprida information till sin omgivning om de känner sig 

missnöjda med ett köp. Detta samstämmer med Palmers (2004) tankar om att individer generellt 

sprider negativ feedback till sin omgivning vid missnöje.  

Generation 55 plus har ofta starka känslomässiga band till sina inköpsställen och dess 

butikspersonal. Dessa konsumenter är också villiga att betala ett visst prispremium för en god 

service och ett trevligt bemötande. 55 plus byter inte i första taget distributionskanal även om en 

vara säljs något billigare på annat ställe. Sammantaget har den äldre generationen enligt 

Blomqvists et al (2004) klassificeringar en hög och sann lojalitet mot inköpsstället.  Vår studie 

indikerar även att Generation 55 plus har en viss varumärkeslojalitet mot de märken som 

uppfyller konsumenternas förväntningar, främst med avseende på den viktiga faktorn kvalité. 
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Nedanstående grafiska presentation ger en sammanfattande bild av Generation 55 plus 

köpprocess när det gäller kläder. 

 

Figur 15: Generation 55 plus köpprocess för kläder (Egen utveckling) 

Generation Y:s strategi och köpprocess är väsentligt skild från den äldre generationens. De yngre 

konsumenterna upplever oftast inget större problem med ett stort utbud och sortiment, utan 

detta ses snarare som en fördel. Detta kan delvis förklaras med Generation Y:s intresse för 

produktkategorin och den kontinuerliga skanning som pågår. Även det faktum att generationen 

är uppväxt med ett stort informationsflöde och många val, vilket med åren lärt dessa 

konsumenter att hantera situationen spelar in. Detta samstämmer med McCrindles (2006b) 

tankar. Vidare har konsumenterna genom den pågående informationssökningen med tiden byggt 

upp en kunskap om såväl mode, trender och marknaden som vad som är socialt accepterat. 

Vidare vet den yngre generationen oftast väl vilka varumärken som för tillfället anses ”inne” och 

”rätt”.  Den kontinuerliga skanningen ger även upphov till bilder och önskningar som kunden 

strävar efter. Dessa bilder kan vara mer eller mindre tydliga och ibland även av omedveten 

karaktär. Är bilden tydlig vidtas en mer riktad informationssökning främst av extern karaktär. Det 

kan innebära att butiker som konsumenten tror kan ha produkten besöks, men även att 

information inhämtas från det sociala nätverket samt från Internet. Detta ligger i linje med 

Antonides och van Raaijs (1998) tankar om informationskällor vid extern sökning. 

Är bilden mer diffus kan som tidigare en viss medveten intensifierad sökning ske. Är bilden 

däremot omedveten kan eventuellt en omedveten intensifiering av informationssökningen äga 

rum alternativt innefattas den undermedvetna sökningen i den kontinuerliga skanningen. När 

konsumenterna stöter på en produkt som matchar individens bild uppstår en emotionell respons, 

vilket medför att konsumenten lägger märke till produkten. Varan utvärderas i detta skede 
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emotionellt och holistiskt. Värt att notera är också att graden av tydlighet i konsumentens bild 

kan kopplas till utvärderingskriteriers klarhet. 

Om Generation Y känner en stor emotionell tillfredsställelse med den identifierade produkten 

och denna ligger inom en acceptabel prisnivå beslutar individen om köp. Handlar det om små 

ekonomiska resurser köps produkten direkt. I annat fall startar en skanning efter bästa möjliga 

pris. När konsumenten identifierat lägsta pris på den specifika produkten, köps den oavsett vilken 

butik det handlar om. Det handlar således om ”rätt” vara till lägsta möjliga pris. Generation Y är 

således inte villig att betala extra för service. Generation Y är således främst rationell i valet av 

distributör men däremot emotionell i valet av produkt. Nedanstående bild ger en 

sammanställning av Generation Y:s köpprocess när det gäller kläder. 

 

Figur 16:Generation Y:s köpprocess för kläder (Egen utveckling) 
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mycket intressant då det motsäger att spontanköp är helt spontana. Vi vågar hävda att den 

bakomliggande bilden gör att produkten emotionellt kan identifieras. Utan denna bild skulle 

kunden inte lägga märke till en viss speciell vara.   

Generation Y nyttjar inte butikspersonal i någon nämnvärd omfattning. Detta förklaras av att 

generationen själva anser sig som mer kunnig och att personalen därmed inte kan bidra med 

något extra. Vidare finns en skepsis mot butikerna och dess personal, där konsumenterna känner 

en låg tillförlitlighet och tilltro till råd och rekommendationer. Personalen är ju till för att sälja 

som konsumenterna beskriver det. Sammantaget har Generation Y oftast inga direkta 

känslomässiga band till det flertal butiker de handlar i. Enligt Blomqvists et al (2004) definitioner 

har de yngre konsumenterna generellt en näst intill obefintlig lojalitet till butiker. Det samma 

gäller varumärken. Här kan dock generationen ha känslomässiga band men endast så länge som 

varumärket känns ”hett”. Ett varumärke för Generation Y kan vara ”ute” lika fort som det blivit 

”inne”, och då är det istället nya varumärken som gäller för generationen. Varumärkeslojaliteten 

är således endast temporär och den sanna lojaliteten enligt Blomqvists et al (2004) tankar låg. 

Varumärken agerar för Generation Y en form av statusindikator vilket delvis utvecklar och 

förfinar Kanuk och Schiffmans (2004) allmänna riskstrategier.  

Generation Y:s utvärdering efter ett köp påverkas i hög grad av vad andra tycker samt om dessa 

personer bekräftar konsumenten och dennes köp. Det faktum att produkter är intimt förknippad 

med konsumentens identitet och profilering förklarar att andras åsikter kring en produkt får extra 

stor betydelse för hur konsumenten ser på produkten och köpet. Generation Y undanhåller och 

förtränger i hög grad misslyckade inköp. Detta då ett misslyckande riskerar att påverka såväl den 

egna självbilden som andras uppfattning av personen. Detta ligger i linje med Dahlén och Lange 

(2003) som menar att konsumenter ofta efterrationaliserar sina inköp för att framstå som en mer 

konsistent person som fattar väl genomtänkta beslut. Palmer (2004) hävdar att missnöjda kunder 

sprider informationen till mellan fem och tio personer. Detta stämmer inte för Generation Y i 

konsumentens egna sociala sammanhang, där man inte gärna skyltar med misslyckanden. Dock 

tycks generationen kunna tänka sig att föra såväl positiva som negativa upplevelser vidare på 

exempelvis nätforum där de är mer anonyma. Att kändisar eller inflytelserika personer bär ett 

visst varumärke eller produkt medför att konsumenten via identifikation känner positiva 

efterköpskänslor. Speciellt stor blir effekten om ”rätt” personer använder produkten. Detta 

stämmer med Blackwell (2006) som menar att kändisars användande av en produkt påverkar 

konsumentens köpprocess positivt. 

Båda generationerna påverkas av personer som klär sig snyggt. Denna sociala påverkan är 

speciellt stor för den yngre generationen. Personer som uppfattas som framgångsrika och socialt 
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populära har en extra stark påverkan på konsumenterna och speciellt på den yngre generationen.  

Det rör sig således om vad Blackwell et al (2006) benämner som opinionsledarskap. Författarna 

menar att denna typ av påverkan är extra betydelsefull när det gäller produkter som exponeras 

utåt och där individerna har ett stort behov av socialt gillande, vilket är tydligast för Generation 

Y.  

Den betydande sociala påverkan kan delvis också förklaras med att Generation Y i större 

utsträckning är skeptiska till marknadens kommersiella reklam. Företags 

marknadskommunikation ses oftast som mindre trovärdig. Därför söker och påverkas 

generationerna, och främst Y, av information från mindre kommersiella kanaler som därmed 

uppfattas som mer tillförlitliga.  Assael (1998) menar i detta avseende att information som 

upplevs som trovärdig allmänt resulterar i en större påverkan. Kanuk och Schiffman (2004) 

hävdar vidare att opinionsledare har en hög tillförlitlighet som informationskälla, vilket styrker 

vår slutledning att opinionsbildare är viktiga att beakta, då de har en stor påverkan på 

konsumenten och främst på Generation Y. 

En ytterligare förklaring till skillnader mellan generationerna vad gäller vikten av social påverkan 

är, att Generation Y i stor utsträckning köper produkterna för att söka andras gillande medan 

Generation 55 plus främst köper kläder för sin egen skull. Det är också viktigt att förstå att 

generationerna är i olika livsfaser och att detta har en inverkan. Den yngre generationen är på väg 

ut i livet och skall etablera både sociala roller, yrkesidentiteter samt inleda privata relationer. I och 

med detta blir profilering och utseende ganska centralt. Den äldre generationen däremot har 

kommit längre i livet och har inte samma behov av att hela tiden jaga känslan att vara ”inne” och 

”rätt”. Dessa individer tycks i allmänhet något säkrare på sin egen identitet och sina olika roller, 

varvid andra behov som exempelvis njutning och upplevelser blir av större vikt. Dessa tankar 

stämmer överens med Assael (1998) som menar att konsumenter i olika livsfaser har olika behov. 

Generation Y påverkas främst tidigt i sin köpprocess och influeras mindre i själva urvals- och 

köpbeslutet. Företag kan genom att synas i rätt kommunikationskanaler lyckas skapa bilder som 

senare eventuellt leder till köp av företagets produkter. Det kan handla om att synas i mode- och 

kändismagasin, så att produkterna och varumärket associeras med ”coola” och statusfyllda 

varumärken. Om varumärket omnämns eller syns på bild i det redaktionella materialet får detta 

extra stor genomslagskraft. Denna typ av uppmärksamhet ses som mer tillförlitlig då proffs valt 

ut produkterna och där företagen inte haft direkt kontroll. Det gäller också att produkterna 

exponeras på inflytelserika människor, såväl kända som mer vardagliga personer i 

konsumenternas egna sammanhang. Blackwell (2006) redogör för att påverkan är stor från 

opinionsbildare som upplevs ”vanliga” då konsumenten lätt kan relatera sig till dessa. Vidare ses 
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av bägge generationerna även alternativ Internetkommunikation som bloggar och nätforum som 

mer påverkande kanaler. Bloggar vilka drivs av erkänt modemedvetna individer har stor påverkan 

och främst på Generation Y. Denna typ av kommunikationskanaler är ett sätt för individen att 

sålla ut alternativ ur ett stort utbud. Källorna används med andra ord som filter, vilka sållar ut de 

bästa alternativen. Detta besparar konsumenten mycket tid och fungerar som ”kvalitetssäkrare” 

och ”statussäkrare”, vilket reducerar de sociala och funktionella riskerna. Bloggar kan även ses 

som mer tillförlitliga då det inte handlar om en kommersiell marknadsföringskanal och därmed 

känns som mer äkta.  

Generation 55 plus påverkas främst av butikspersonal i själva köpsituationen. Den yngre 

generationen påverkas i ytterst liten grad av själva personalen. Vidare påverkas bägge 

generationerna av butikens atmosfär samt sortiment. De äldre konsumenterna påverkas också av 

tidningar och annonser i dessa, vilket inte är fallet med Generation Y. Den yngre generationen 

använder generellt ett större antal informationskanaler än den äldre generationen. Studien 

indikerar även att de båda generationerna attraheras av delvis olika kommunikationskanaler. Där 

den yngre generationen i större utsträckning verkar attraheras och påverkas av mer moderna 

kommunikationskanaler, medan Generation 55 plus snarare tycks gilla mer traditionella kanaler. 

Dahlén och Lange (2003) anser att konsumenter har vissa inarbetade informationskanaler 

kopplade till ett visst behov. Det är således viktigt för företag att förstå vilka kanaler som 

attraherar respektive generation samt att bearbeta konsumenterna genom dessa. 

8.4 Kapitalvaror 

Generationerna har idag till synes olika behov som ligger bakom deras bilköp. Generation Y har 

för att använda Assaels (1998) begrepp mer funktionella/utilistiska behov så som en god 

driftsekonomi och service medan Generation 55 plus bilköp mer drivs av 

emotionella/hedonistiska behov så som körglädje och en viss känsla av lyx. Det är dock viktigt 

att nämna att den yngre generationen även gett uttryck för mer emotionella behov, men då deras 

ekonomiska resurser idag är starkt begränsade har de tvingats ge avkall på dessa för att istället 

prioritera rationella aspekter, så som pris och driftsekonomi. Det är dock troligt att den yngre 

generationen i framtiden kommer att agera mer emotionellt så fort plånboken tillåter, något som 

är viktigt för marknadsförare att förstå och beakta.  

Kapitalinköp är för båda generationerna förknippat med risk och främst finansiell och funktionell 

risk för att använda Kanuk och Schiffmans (2004) riskindelning. För Generation Y är också den 

sociala risken som ett bilköp förknippas med av vikt. Detta då ett produktval kan inverka på 

konsumentens sociala relationer samt status. Den yngre generationen strävar således efter att 
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minimera den sociala risken genom att köpa en bilmodell eller ett varumärke som anses socialt 

accepterat av den umgängeskrets som personen rör sig i. Detta tydliggörs då Generation Y hellre 

väljer att köpa en begagnad bil av ”rätt” varumärke än en ny bil av ett märke som inte anses som 

socialt accepterat. Den äldre generationen däremot har gett särskilt uttryck för att de söker en 

god kvalitetskänsla vid köp av ett fordon, vilket kan förklara denna generations skepsis till att 

köpa budgetmärken. Detta ligger i linje med Dahlén och Langes (2003) tankar om varumärkens 

roll som kvalitetsindikationer. Den yngre generationen har inte några sådana betänkligheter 

gällande kvalitetsaspekten. Kanuk och Schiffmans (2004) allmänna strategier för hantering av risk 

lämpar sig även bra i detta sammanhang då båda generationerna väljer välkända varumärken för 

att hantera risk. För den äldre generationen handlar det främst om att minimera den funktionella 

risken medan Generation Y väljer välkända märken för att främst hantera den sociala risken.  

Dessa typer av köp tar oftast stora ekonomiska resurser i anspråk och görs i allmänhet ganska 

sällan vilket resulterar i att konsumenterna i de flesta fall är mindre insatta. Därmed måste oftast 

komplettera kunskap sökas inför ett inköp. Köpprocessen är för båda generationerna mer 

planerad och kan pågå över längre tid samt också involvera flera personer. Detta ligger i linje med 

Palmers (2004) tankar om en mer komplex köpprocess.  Köptypen kan för båda generationerna 

klassificeras enligt Kanuk och Schiffmans (2004) olika typer av köpsituationer, som ett spann 

mellan modifierat återköp och komplett novis, beroende på konsumentens tidigare erfarenheter 

och intresse. Det som dock framkommit är den äldre generationen generellt har ett större intresse 

och mer erfarenheter kring bilköp vilket torde innebära att Generation 55 plus inköp mer liknas 

vid modifierade inköp medan den yngre generationens inköp i det flesta fall kan ses som 

komplett novis. Anledningen till detta tror vi ligger i att den yngre generationen inte har ett lika 

starkt behov av bil samt att de oftast inte har de ekonomiska resurser som krävs.  

Båda generationerna ställer upp kriterier utifrån sina behov vilka senare ligger till grund för 

konsumentens informationssökning. Detta ligger i linje med Antonides och van Raaijs (1998) 

tankar om att sökningen styrs av individens specificerade behov. Där tydliga krav och funktioner 

ställts upp som produkten måste uppfylla. Priset är ett kriterium som i detta sammanhang är 

viktigt för Generation Y:s inköp men av mindre vikt för den äldre generationen.  

Generationernas informationssökning sker initialt genom en intern sökning av konsumenternas 

minne och tidigare erfarenheter där potentiella varumärken identifieras. Detta samstämmer med 

Antonides och van Raaijs (1998) tankar om ”top of minds” centrala roll vid Internsökning. Kring 

utvalda alternativ görs sedan en extern informationsinhämtning. Denna kombinerade sökning 

ligger i linje med Dahlén och Langes (2003) teori om att den inledande interna sökningen oftast 

efterföljs av en extern sökning vid mer komplexa inköp.  



 

 202

Den externa informationsinhämtningen sker för båda generationerna genom att personer med 

god kunskap inom området tillfrågas. För Generation Y är närståendes information speciellt 

viktig. Den yngre generationen känner även en betydande osäkerhet och nätverkar därför genom 

hela köpprocessen.  För Generation 55 plus däremot är mer avlägsna personer med 

expertkunskap viktigare för den externa informationsinhämtningen. Anledningen till att 

närståendes samt experters information får störst genomslagskraft kan kopplas till Assaels (1998) 

tankar om att information som ses som trovärdig lättare uppfattas av konsumenten. Vidare ses 

Internet som en viktig kanal för bägge generationerna och speciellt för Generation Y. Främst den 

yngre generationen inhämtar även information från alternativa Internetkanaler så som exempelvis 

diskussionsforum. Detta då dessa anses som mer tillförlitliga och fria från kommersialism.   

Den äldre generationen använder sig till skillnad från den yngre även av tryckta källor vid sin 

informationsinhämtning. Båda generationerna gör en mer kontinuerlig Skanning av marknaden 

om intresse för produkten föreligger. Detta samstämmer med Blackwells et al (2006) tankar om 

att ett intresse kan innebära att konsumenten genomför en pågående extern sökning för att hålla 

sig uppdaterad. Fler personer från den äldre generationen bedriver en kontinuerlig scannig av 

marknaden då dessa uttalat ett större intresse för kategorin än Generation Y. Resonemanget 

stärkas av att Generation Y främst gör en intensifierad informationssökning då beslut fattats om 

att inköp skall ske. Detta ligger i linje med Assaels (1998) tankar om att konsumenters 

informationssökning intensifieras då beslut fattats om att ett inköp skall ske. 

Båda generationerna har klara uppfattningar om vad olika varumärken står för samt vilka märken 

som anses acceptabla och inte, således det Kanuk och Schiffman (2004) benämner kända 

varumärken. Individerna har därmed på förhand till stor del beslutat vilka varumärken som är 

potentiella inköpskandidater och vilka som inte alls beaktas. Detta ligger i linje med Dahlén och 

Langes (2003) varumärkesindelning med godkända och ökända varumärken. Dessa djupt rotade 

varumärkesuppfattningarna hos generationerna kommer oftast från barndomen och de fordon 

som funnits runt omkring individerna. Detta stöds även av Palmer (2004) som menar att 

uppväxten och de produkter som använts under denna påverkar de val konsumentens gör som 

äldre. En slutledning av detta är att varumärkesbyggande är en långsiktig satsning. Därför bör 

marknadsförare redan idag även beakta de emotionella aspekter som Generation Y belyser men 

ännu inte fullständigt agerar efter. 

För Generation Y är ett varumärkes image och dess rykte avgörande för om ett märket 

utvärderas eller inte. Den yngre generationen påverkas även av vilka personer som använder olika 

varumärken. Det är alltså viktigt att ”rätt” personer kör ett bilmärke för att detta skall anses som 

”coolt” och statusfyllt samt därmed attraktivt och eftertraktat. Detta ligger i linje med Palmer 
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(2004) samt Kanuk och Schiffman (2004) som menar att referensgrupper påverkar konsumentens 

beteende samt även skapar behov. Även Blackwells et al (2006) hävdar i detta sammanhang att 

referensgrupper får särskild påverkan på personer som motiveras av social acceptans, vilket 

samstämmer med Generation Y:s förhållningssätt och agerande . Ett varumärkes framgång 

avgörs således till stor del av att ”rätt” personer använder produkten. Det vill säga både 

inflytelserika offentliga personer men också kunder som anses rätt av den tilltänkta målgruppen. 

Det handlar således främst enligt Blackwells et al (2006) benämningar om sekundära 

referensgruppers påverkan. 

För båda generationerna är det viktigt att välja ett varumärke som speglar deras personlighet. 

Blackwell et al (2006) menar just att konsumenten genom sina val av produkter kommunicerar 

information om sig själv, sitt beteende samt sin livsstil till omgivningen. Det är därför väsentligt 

för företag att ta reda på vad tilltänkta kunder söker. Utmaningarna är här att matcha företagets 

värderingar och profilering så att dessa ligger i linje med den valda målgruppens 

profileringsönskan. Detta ligger i linje med Kanuk och Schiffman (2004) teorier om att 

produktens profilering är viktigt och att produkter som tydligt kommunicerar sin image har större 

chans att säljas än produkter med oklar och negativ image.  

När det gäller val av inköpsställe väljer Generation 55 plus främst att besöka återförsäljare 

lokaliserade nära hemmet eller arbetet medan den yngre generationen inte har några sådana 

betänkligheter. Viktigt för båda generationerna och främst den äldre är att personalen hos 

återförsäljarstället är kompetent och kundvänlig. Vidare anser den 55 plus att det är viktigt med 

en god service av det fordons som väljs, något som kan kopplas till Generation 55 plus strävan 

att minska den funktionella risken vid köpet.  

Båda generationerna påverkas genom provkörning av fordon, vilket vi anser viktig för 

marknadsförare att beakta. Det kan exempelvis tänkas att bilföretag i större utsträckning skall 

använda sig av evenemang och nöjesevents, där potentiella kunder kan påverkas genom 

provkörning av fordon. Påverkan torde då vara större i och med att den potentiella kunden oftast 

är i en god sinnesstämning i och med eventet. Resonemanget ligger i linje med Zaltmans (2003) 

tankar om att en god sinnesstämning främjar positiva tankar och ökar sannolikheten att 

marknadskommunikationen uppfattas. 

Påverkan sker även genom rycktesspridning och Generation 55 plus är i detta sammanhang 

särskilt benägen om att berätta för sin omgivning om sina upplevelser med de fordon dessa köpt 

eller provkört. Detta samstämmer med Mowen (1995) tankar om att ”Word-of-mouth” 

kommunikation vilken är fri från marknadskällan har stor inverkan på konsumenterna och också 
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ofta utbyts mellan människor. Avslutningsvis presenteras två förenklade modeller som en 

sammanfattning av generationernas köpbeteende när det gäller kapitalvaruköp. Först åskådliggörs 

Generation 55 plus och därefter Generation Y. 

 
Figur 17: Generation 55 plus köpprocess för fordon (Egen utveckling) 

 

 
Figur 18: Generation Ys köpprocess för fordon från återförsäljare (Egen utveckling) 

8.5 Allmänt köpbeteende 

Generation 55 plus har generellt svårt att hantera och överblicka det stora marknadsutbudet och 

det ständiga informationsflödet. Konsumenterna har svårt att lokalisera produkter och utskilja 

relevant samt tillförlitlig information, vilket många gånger leder till en viss frustration. tillståndet 

kan enligt Robbins (2003) och Mowen (1995) beskrivas som ”information overload”, där kunden 
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möts av mer information än denne kan hantera. Anledningen till att Generation 55 plus ofta 

upplever ”information overload” torde bero på att denna generation är uppväxt under en tid med 

ett betydligt mindre marknadsutbud samt informationsflöde. Vilket inneburit att dessa 

konsumenter inte lärt sig att hantera detta. Generation Y däremot finner många gånger det stora 

informations- och marknadsutbudet som inspirerande och ser generellt inte några större 

svårigheter att hantera detta. Detta då Generation Y är uppväxt i miljö med ett stort utbud, 

många valmöjligheter samt en avancerad teknologi. Vilket tidigt lärt dem att tidigt hantera en stor 

mängd information. Sammantaget kan vi därmed se att uppväxten och de förhållanden som 

präglat denna, inverkar på individerna och deras förmåga att hantera ett stort marknadsutbud och 

informationsflöde.  

Generation Y är generellt mer skeptiska till marknaden kommersiella budskap. Vi finner att 

anledningen till detta är att de under sin uppväxt lärt sig att kritiskt granska och selektera den 

stora informationsmängd som funnits i deras vardag. Detta ligger i linje med Apéria och Backs 

(2004) tankar om att Generation Y växt upp med mycket information och därmed lärt sig att 

kritiskt granska denna. Den kritiska granskningen finner vi har bidragit till att Generation Y är 

skeptiska mot de traditionellt kommersiella marknadskanalerna och i större grad föredrar samt 

också uppfattar mer ickekommersiella alternativa kanaler. Detta då dessa anses mer trovärdiga. 

Detta samstämmer med Assael (1998) som menar att information som uppfattas som trovärdig 

har större chans att uppfattas av konsumenten.  Generation 55 plus däremot är inte fullt lika 

skeptiska mot kommersiella kanaler som den yngre generationen. Detta kan delvis bero på att de 

under sin uppväxt inte i lika stor utsträckning lärt sig att kritiskt granska informationsflödet som 

den yngre generationen gjort. Den äldre generationen föredrar och påverkas generellt mer av 

traditionella marknadskanaler. Generationerna hanterar även informationssökning på olika sätt. 

Generation 55 plus söker främst information i samband med ett förestående köp medan 

Generation Y i högre grad inhämtar information mer kontinuerligt. 

Sammantaget drivs Generation 55 plus främst av funktionella behov. För att nyttja Rossiter och 

Percys (1997) köpmotiv handlar det mycket om normalförbrukning. Detta innebär också att 

Generation 55 plus lättare kan ställa upp tydliga kriterier, vilka mer rationellt kan utvärderas. Den 

äldre generationen drivs dock inte enbart av funktionella behov utan till vis grad även av 

emotionella behov, främst vid matvaru- och fordonsinköp. Generation 55 plus eftersträvar i 

dessa fall en känsla av njutning, i form av smak- och körupplevelser. Vilket enligt Rossiter och 

Percys (1997) köpmotiv handlar om mer emotionella behov kopplade till sensorisk 

tillfredsställelse.  Generation Y drivs i hög grad sammantaget av mer emotionella behov och här 

främst social acceptans. Detta då den yngre generationen strävar efter välmående, vilket främst 
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kan uppnås via bekräftelse och acceptans av den sociala omgivningen. Vilket samstämmer med 

Rossiter och Percys (1997) tankar om emotionella köpmotiv drivna av social acceptans. För att nå 

bekräftelse och acceptans försöker Generation Y i hög grad profilera sig och bygga en attraktiv 

image. Där unika produkter och ”rätt” varumärken som anses socialt accepterade är ytterst 

viktiga.  Sammantaget kan vi se att generationernas emotionella behov ser olika ut. Generation 55 

plus emotionella behov anser vi främst kopplas till en strävan av upplevelser och njutning medan 

den yngre generationens emotionella behov framförallt bottnar i ett imagebyggande. 

Nedanstående bild åskådliggör detta grafiskt. 

 

Figur 19: Olika typer av emotionella behov (Egen utveckling) 

För att bygga en attraktiv image är det viktigt för Generation Y att välja ”rätt” produkter som 

anses socialt accepterade. Detta medför att generationen ofta upplever en stor social risk 

förknippat med de produkter som exponeras för omgivningen. Detta ligger i linje med Kanuk 

och Schiffmans (2004) tankar om att social risk föreligger då ett dåligt produktval kan skada en 

individs image och sociala relationer. Den sociala risken bidrar till att den yngre generationen 

känner ett stort engagemang krig de produkter som exponeras utåt. Detta samstämmer med 

Palmers (2004) tankar om att konsumenten känner större engagemang för de produkter som 

förknippas med risk. Den sociala risken och strävan efter bekräftelse förklarar varför Generation 

Y lägger större delen av sina ekonomiska resurser på de produkter som syns utåt. Den yngre 

generationen resursallokerar således sitt ekonomiska utrymme till de varor som anses ha störst 

social påverkan. Den sociala risken hanteras vidare av generationen främst genom val av välkända 

och ”hippa” varumärken samt genom en extern informationssökning via sociala nätverk. Den 

externa sökningen handlar således i detta fall främst om information från referensgrupper, för att 

nyttja Blackwell et als (2006) termer. För Generation Y utgör varumärken även en form av 

statusindikatorer och ”top of mind” har i detta avseende viss betydelse. Dessa båda strategier 

ligger i linje med Karnuk och Shiffmans (2004) riskhanteringsstrategier.  

Då Generation 55 plus generellt strävar efter att undvika en slit-och-släng mentalitet, upplever 

dessa främst en funktionell risk. Kvalitet blir därmed ett ledord vid generationens inköp. Detta då 

det är viktigt att produkterna inte går sönder och även ser snygga ut en länge tid. För denna 
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generation utgör varumärken i stället en form av kvalitetsidikatorer. Vidare har det framkommit 

att Generation 55 plus känner en viss risk i att den tid som läggs ner i informations- och 

produktsökandet inte ger utdelning. Denna risk benämns enligt Karnuk och Schiffmans (2004) 

som tidsrisk.  För att hantera dessa risker väljer Generation 55 plus att vända sig till ett en eller ett 

fåtal butiker med vilka de har en god relation. Butikspersonalen utgör även de en betydande 

faktor och vikten av expertkunskap, service och trevligt bemötande är central. Enligt Blackwell et 

al (2006) handlar det här just om expertkunskap som skall borga för ett bättre inköp. Dessa 

riskstrategier samstämmer även de med Karnuk och Shiffmans (2004) tankar.  

Vad gäller olika typer av marknadsföringskanaler kan vi för att använda Dahlén och Langes 

(2003) figur, tydligt se att Generation 55 plus påverkas av kommersiella/personliga 

informationskällor så som butiksförsäljning och lojalitetsprogram medan den yngre generationen 

inte tycks påverkas av dessa källor i någon större utsträckning. Detta beror på att Generation Y 

ofta ser sig själva som mycket kunniga varpå de sällan tar hjälp av butikspersonal. Med andra ord 

ser den yngre generationen butikspersonalen och butiken som underordnande vid köp och pris 

ses istället som den viktigaste faktorn vid det slutgiltiga valet. Vidare ser vi en tydlig skillnad 

gällande generationernas informationssökning, där Generation Y bedriver en mer aktiv 

informationssökning medan större delen av Generation 55 plus informationssökning ske mer 

passivt för att använd oss av Assaels (1998) begrepp.  

Generation Y vill gärna köpa ”rätt” produkter och varumärken till bästa möjliga pris. Generellt 

kan vi därmed konstatera att Generation Y i hög grad är emotionell i sina val av produkter medan 

de oftast är rationella gällande valet av distributionskanaler. När det gäller Generation 55 plus vill 

dessa snarare hålla sig till de etablerade relationerna med sina distributörer. Därför är dessa 

konsumenter i högre grad emotionella i sina val av distributionskanaler medan studien visar att de 

är mer rationella i sina val av produkter. Generation 55 plus har därmed känslomässiga band till 

sina leverantörer och enligt Blomqvist et al (2004) har de en hög och sann lojalitet mot 

inköpsstället. I fallet med Generation Y har dessa konsumenter få känslomässiga band och byter 

utan att tveka inköpsställe om en produkt kan köpas billigare någon annanstans. Enligt Blomqvist 

et als termer har den yngre generationen därmed en låg alternativt falsk lojalitet. Generation Y är 

generellt också ganska olojal mot varumärken och byter direkt om något ”hippare” och mer 

”rätt” dyker upp på marknaden eller i det sociala sammanhanget. Den äldre generationen har 

däremot något högre varumärkeslojalitet, då de funnit en vara som matchar deras förväntningar. 

För generationen är också ”top of mind” av stor vikt, speciellt vid urvalsprocessen. 

Enligt empirin genomför konsumenterna ofta informationssökning och alternativutvärdering 

som en omväxlande process snarare än som en sekventiell process med två separata steg. Detta 
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motsäger Blackwell et als (2006) grundmodell av köpprocessen. Och visar samtidigt att 

köpbeteende är mer dynamiskt än vad modellen ger sken av.  För Generation Y sker 

alternativutvärdering ofta holistiskt, där produkten till stor del utvärderas i form av en 

helhetskänsla. Detta kan förklaras av att den yngre generationen i hög grad styrs av emotionella 

behov och mer diffusa bilder snarare än klara kriterier. Generation Y påverkas och utvärderar 

även till stor del i ett samspel med referensgrupper. Vidare ses shopping av generationen även 

som en umgängesform som skapar mervärde för konsumenterna samt gör att dessa blir på bättre 

humör och därmed också mer påverkningsbara. Detta ligger i linje med Zaltman (2003) som 

menar att positiva känslor hos konsumenten leder till en mer positiv utvärdering samt också en 

större påverkansmöjlighet. Generation 55 plus agerar generellt mer rationellt i sin 

alternativutvärdering. Detta beror troligen på att generationen har tydligare behov och därmed 

också klarare kriterier, som mer rationellt kan utvärderas. Utvärdering sker ofta mer sekventiellt 

där olika kriterier utvärderas och begränsar valmöjligheterna. Enligt Dahlén och Langes (2003) 

beslutsregler handlar det om en mix mellan ett icke-kompenserande med attributfokus och en 

mer sekventiell utvärdering.  

Generation 55 plus utvärdering efter köp sker företrädelsevis genom en bedömning av produkten 

främst med avseende på kvalitet och livslängd. Generationen påverkas i mindre grad av andra 

människor när det rör utvärdering. Generation Y däremot påverkas i hög grad av den sociala 

omgivningen samt dess uppfattningar om produkten. Det handlar i detta avseende om social 

bekräftelse och andras åsikter om produkten, vilket erhålls från såväl från inflytelserika personer i 

referensgrupperna som från mer kända avlägsna personer. För företag med den yngre 

generationen som målgrupp är det viktigt att kontinuerligt arbeta med att hålla upp produkters 

popularitet och status för att få dem att vara ”inne”.    

Vidare påverkas Generation Y i mycket hög grad av andra människor som ses som framgångsrika 

och populära. Det Blackwell et al (2006) benämner som referensgrupper har således en stor 

inverkan på generationens köpbeteende. Vidare har också mer ”vanliga” personer med ett 

speciellt intresse och kunskap för en produktgrupp också en påverkande roll. Dessa kan med 

Mowens (1995) termer betecknas som opinionsledare. Fördelen med dessa är att konsumenterna 

lättare kan relatera till dessa människor. Opinionsledarnas ord eller det Mowen benämner ”word-

of-mout” påverkar konsumentens ageranden. Dessa informationskällor upplevs dessutom som 

mer trovärdiga, vilket ligger i linje med Kanuk och Schiffman (2004). Källorna får i och med 

detta också en större inverkan på konsumenten. För Generation 55 plus kommer den sociala 

påverkan främst från närstående, eller det som Blackwell et al (2006) kallar primära 
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referensgrupper. Kändisar har för denna generation liten påverkan, undantaget kan möjligtvis 

gälla personer som betraktas som experter inom sitt område. 

Båda generationerna ogillar marknadskommunikation som är allt för påträngande. Exempelvis 

berörs telefonförsäljare och dörrförsäljning samt Internetbaserade massmail och ”pop up” 

fönster. Missnöjet leder till en negativ inställning vilket resulterar i en låg påverkansgrad för dessa 

medier, detta även i enighet med Zaltman (2003). 

Generation Y vill gärna framställa sig som miljömedvetna men är inte beredda att ge avkall på 

vare sig pris eller ”hipphetsfaktor” för ett mer miljövänligt alternativ. Generation 55 plus vill 

gärna vara miljövänliga. Den ökade miljömedvetenheten hos Generation 55 plus beror på att de i 

dag har mer tid och därför reflekterar mer. Den äldre generationen känner även ett ansvar för hur 

världen ser ut idag och för de miljöproblem som på senare år uppdagats. Bägge generationerna 

belyser även svårigheterna med att utvärdera olika produkters miljöpåverkan. En miljömärkning 

som redovisar produkters påverkan på miljön på ett kvantitativt sätt skulle kunna vara en lösning 

för att göra generationerna mer miljömedvetna. Troligtvis kommer miljöfokus trots vår studies 

resultat få ökat fokus och betydelse i framtiden, detta i och med ökat mediebevakning samt 

publik diskussion. 

8.6 Ett ifrågasättande av ursprungsmodellen 

Den modifierade grundläggande modellen av Blackwell et al (2006) som utgjorde denna studies 

utgångspunkt, har under vår undersökning visat sig allt för linjär, grovhuggen och rationell för att 

möjliggöra att förstå konsumenters köpbeteende. En linjär bild kan visserligen fylla en viss initial 

funktion genom att hjälpa människor att få en viss insikt i köpbeteende, men begränsningarna är 

stora. Modellen har tydliga likheter med det Robbins (2003) beskriver som en rationell 

beslutsprocess, där konsumenten först identifierar ett problem för att därefter identifiera samtliga 

relevanta kriterier, söka och utvärdera samtliga alternativ, för att slutligen besluta om det optimala 

valet. Denna modell bygger således på det historiska antagande om att människor är rationella, 

som exempelvis Frank (2006) talar om. 

Det är tydligt att de två studerade generationerna inte alltid har sina behov helt klara och tydliga, 

utan det kan även handla om mer diffusa eller omedvetna bilder samt behov. Det totala antalet 

möjliga alternativ är oftast också långt från kända för konsumenten. Vidare har generationerna 

inte heller helt klara preferenser och dessa förändras även över tiden, exempelvis i interaktionen 

mellan konsumenter och referensgrupper. Det är också tydligt att personerna har såväl tids- som 

kostnadsbegränsningar, vilka inverkar på samt styr konsumenternas köpbeteende. Som exempel 

kan här ges det faktum att Generation 55 plus ofta väljer butik för att effektivisera sina inköp. 
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Det är också tydligt att konsumenterna oftast väljer en för individen nöjaktig lösning, istället för 

att verkligen sträva efter att finna det mest optimala valet. Vi kan i studien således konstatera att 

generationernas köpbeteende ofta strider mot de sex antaganden som Robbins (2003) menar 

ligger till grund för en renodlat rationell beslutsprocess.  Genom studien kan vi således konstatera 

att konsumenter sällan agerar så effektivt och linjärt som grundmodellen ger sken av.  

Grundmodellen det vill säga ett rationellt perspektiv på konsumenters ´köpprocess har enligt 

Kanuk och Schiffman (2004) växt fram sedan 1970-talet. Utformning speglar mycket den tid som 

modellen utvecklades i, nämligen en marknad samt en konsumentsituation präglad av mindre 

konkurrens, färre valmöjligheter samt ett mer begränsat informationsflöde.  Denna situation 

stämmer enligt Parment (2006) inte med dagens mogna marknader, varför synen bör modifieras. 

Frank (2006) menar vidare att det inte är rationellt att agera som rationella modeller anger. Ett 

rationellt ekonomiskt perspektiv kan ändock inte helt förkastas utan är ett av flera perspektiv som 

bör anläggas för att försöka fånga konsumenters komplexa köpbeteende samt köpprocess.  

Människor använder enligt Robbins (2003) exempelvis olika strategier för att hantera information 

och komplexitet, där lättillgänglig information ofta nyttjas. Vi kan i studien se att konsumenter 

ofta använder olika sätt för att filtrera ut ett mindre och hanterbart urval av potentiella 

inköpskandidater. Detta urval kan sedan ofta hanteras mer rationellt, vilket är speciellt tydligt för 

Generation 55-plus. Generation Y utvärderar istället ofta sina val mer holistiskt och emotionellt.  

En betydande svaghet med den grundläggande modellen är just att de emotionella valen och 

drivkrafterna inte fångas på ett tillfredställande sätt. 

I studien av generationerna har det emotionella visat sig ha stor inverkan på konsumenternas 

köpbeteende. Både Generation Ys drivkrafter efter välmående och Generation 55 plus 

njutningsbehov är exempel på detta. Den yngre generationen är också i hög grad emotionell i sina 

val av produkter medan den äldre generationen är mer emotionell i sina val av distributörer. 

Köpprocessen styrs således sammantaget också i hög grad av emotionella faktorer, vilket även 

såväl Mowen (1995) som Kanuk och Schiffman (2004) styrker. 

Ett kognitivt perspektiv som Kanuk och Schiffman (2004) talar om, är vidare relevant för att 

förstå hur konsumenter söker information och utvärderar såväl varumärken som återförsäljare. 

När vår Generation 55 plus exempelvis hanterar ett stort utbud och informationsflöde genom att 

använda vissa butiker är detta ett sätt att undvika ”information overload”. Vilket kan förstås just 

genom ett kognitivt perspektiv, där fokus läggs på hur individen hanterar och processar 

information.  
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Att människor skulle vara helt i marknadens händer, som ett passivt perspektiv ger uttryck för 

stämmer inte med dagens konsumenter. Våra studerade generationer söker och behandlar mer 

eller mindre aktivt information samt utvärderar alternativ i sin köpprocess, varför ett renodlat 

passivt perspektiv kan förkastas. Vår slutledning ligger också i linje med Kanuk och Schiffmans 

(2004) åsikter om ett passivt perspektiv. 

För främst Generation Y, men även för Generation 55 plus, har social påverkan från andra 

människor och referensgrupper en betydande inverkan på konsumenternas köpbeteende och 

köpprocess. Det sociala perspektivet som exempelvis Mowen (1995) talar om måste självklart 

även det involveras för att möjliggöra en ökad förståelse för konsumenters agerande. 

Vi kan konstatera att olika perspektiv måste anläggas för att ha en chans att på ett djupare plan 

förstå konsumenters faktiska ageranden och förhållningssätt. Köpbeteende handlar således om 

att tvärvetenskapligt väva samman olika aspekter och faktorer från olika ämnesområden. 

Lägger man därtill det faktum att stora delar av konsumenters köpbeteende styrs av det 

undermedvetna blir bilden än mer komplex. Zaltman (2003) hävdar att upp till 95 % av 

konsumentens tankar sker i det undermedvetna och att det medvetna endast ger en viss 

begränsad bild av köpbeteende samt vad som styr detta. Vår övertygelse om att ett flertal synsätt 

måste kombineras för att förstå konsumenter styrks av Zaltman, som menar att hjärnan, 

intellektet, kroppen och samhället måste vävas samman till ett system för att kunna förstå och 

påverka konsumenter. Zaltman menar även att det logiska och det emotionella hänger samman 

och inte helt skall ses som separata delar. Det emotionella har som vi sett och konstaterat en 

betydande vikt. I detta avseende framhåller Zaltman att stora fördelar kan vinnas genom att 

verkligen försöka förstå det emotionella och dess nyanser. 

Vidare har vi i våra djupintervjuer insett att konsumenter inte alltid vet varför de agerar som de 

gör. Det faktiska beteendet överensstämmer inte heller alltid med vad personerna tror sig göra 

eller vill göra. Det kan därtill ibland vara svårt för respondenterna att sätta ord på sitt 

köpbeteende. Våra tankar samstämmer med Zaltmans (2003) reflektioner. Slutledningen är att 

enkätinstrumentet på egenhand är allt för begränsat och ”trubbigt” för att verkligen fånga 

konsumenters ageranden samt drivkrafter. Dialog och tvåvägskommunikation är snarare att 

föredra enligt såväl oss som Zaltman. 

Köpbeteende och konsumenters köpprocess är som vi sett ett komplext område. Som vi ser det 

måste ett flertal synsätt och faktorer involveras för att försöka nå en ökad insikt. Nedan avser vi 

presentera en egenutvecklad modell för att på något sätt belysa komplexiteten samt öka 

förståelsen för vilka aspekter som kan ha en inverkan på köpbeteendet.  
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Konsumenten påverkas medvetet och mer omedvetet av såväl marknaden, referensgrupper som 

andra icke kommersiella kanaler. Dessa olika kanaler påverkar hela konsumentens köpprocess. I 

studien ser vi även att informationssökning och alternativutvärdering ofta sker som en mixad och 

parallell delprocess. Konsumenten påverkas främst på ett indirekt sätt av marknadens 

kommunikation medan personen oftast är mer direkt relaterad till de icke kommersiella 

kanalerna. Konsumenten styrs i hög utsträckning också av sin egen person, sina värderingar, sina 

medvetna och omedvetna tankar samt sina känslor. Kontinuerligt i sitt dagliga liv och även via en 

mer aktiv skanning uppdateras konsumenten och tar intryck av helheten. Därför är det speciellt 

viktigt för företag att skapa sig förståelse för vilka kanaler som har en större påverkan på 

konsumenten samt hur denne tänker. 

 

Figur 20: Den utvecklade generella köpprocessen (Egen utveckling) 
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Kapitel 9 Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas några av de viktigaste aspekterna rörande generationernas köpbeteende. Vidare görs 

en viss jämförelse av intressanta likheter och framförallt skillnader mellan de båda generationerna. Några centrala 

insikter kring köpprocessens relevans diskuteras avslutningsvis. I det efterföljande kapitlet presenteras ett antal 

mer praktiska rekommendationer och tankar som en konsekvens av denna studie samt dess resultat. För en 

utökad och nyanserad beskrivning av de båda generationerna hänvisas till kapitel; 3, 4, 6 samt 8. 

9.1 Generation Y: en emotionell generation som söker välmående 
via andras bekräftelse  

Generation Y har generellt sett inga stora problem med att förhålla sig till och hantera ett stort 

marknadsutbud samt en stor informationsmängd. Denna slutsats stämmer även med Parments 

(2008) tankar. För den yngre generationen bidrar detta snarare till inspiration och möjligheter. 

Denna förmåga har utvecklats under generationens uppväxt, då stora valmöjligheter mellan olika 

alternativ och många val varit en naturlig del av konsumenternas vardag. Därtill har generationen 

sedan tidig ålder bekantat sig med den teknologiska utvecklingen och Internet upplevs och 

används idag som en naturlig kanal samt ett verktyg i konsumentens dagliga liv.  

Studien visar däremot att Generation Y i hög grad är skeptisk och ofta har en låg tillförlitlighet till 

kommersiella budskap samt marknadskommunikation. Konsumenterna har ofta en uppfattning 

om att företag i allmänhet försöker ”lura” på kunden varor. Istället upplevs alternativa 

kommunikationskanaler som av konsumenterna upplevs som mindre kommersiella och fria från 

företagen som mer tillförlitliga. Studien visar här att det exempelvis kan handla om; bloggar, 

fysiska eller virtuella diskussionsforum, opinionsbildare samt varumärkesambassadörer. 

För Generation Y är just social påverkan från andra människor A och O. Konsumenterna 

influeras i hög grad av såväl kända som ”vanliga” människor i konsumentens närhet som upplevs 

som inflytelserika och attraktiva. Just ”vanliga” människor som ses som framgångsrika har en 

extra stark påverkan på Generation Y, detta då konsumenten enklare kan identifiera sig själv med 

dessa individer. Det handlar om både opinionsbildare i konsumentens sociala närhet men också 

på ett mer lokalt plan. Genom att välja samma eller liknande produkter och varumärken som en 

opinionsbildare hoppas konsumenten även kunna nå och uppleva det positiva som denne 

inflytelserika personen associeras med. Det handlar här ofta om social popularitet och status. 

Generation Y drivs som redan antytts ofta av bakomliggande behov, som kan vara diffusa och 

svårfångade vid en första anblick. En känsla av välmående söks och studien konstaterar att 
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sociala behov som sökandet av social status och acceptans har stor påverkan på generationens 

köpbeteende. Konsumenterna söker kontinuerligt och i mycket hög utsträckning just andra 

människors gillande och bekräftelse. 

Studien visar också att Generation Y upplever en stor social risk i varor som syns utåt och som 

riskerar att påverka konsumentens image och hur denne uppfattas av andra människor. 

Generationen är i hög grad emotionell i dessa produkter som exponeras mot andra. Då 

generationen strävar efter att få bekräftelse på sina produkter och framförallt på sin person är 

profilering samt försöka sticka ut och vara unik på ett socialt accepterat sätt mycket tydliga och 

centrala. Generationen attraheras vidare av produkter som är nya och innovativa. Produkter och 

varumärken som av Generationen uppfattas som ”inne” och ”rätt” är generellt av en stor 

betydelse och varumärken är ofta en form av statusindikator. Sammanfattningsvis allokerar 

Generation Y sina många gånger begränsade ekonomiska resurser dit de gör mest nytta vad gäller 

att synas och få bekräftelse. Detta innebär att ekonomiskt utrymme kan växlas mellan olika 

produktkategorier, det vill säga från varor som andra inte ser till produkter som exponeras utåt. 

Generation Y är generellt emotionella i valet av produkter men rationella i valet av 

distributionskanal. Konsumenterna söker ofta de ”rätta” produkterna till bästa möjliga pris och 

generationen bryr sig i allmänhet inte om var de köper en produkt. Generation Y har således en 

låg lojalitet mot distributionskanaler som exempelvis olika butiker. Varumärken kommer och går 

inom den yngre generationen. Det som är ”inne” idag behöver inte vara ”inne” i morgon. 

Generation Y byter därför utan att tveka till de varumärken som ses som ”coola” och har därmed 

även en låg varumärkeslojalitet. Studien visar att det för företag hela tiden gäller att arbeta på att 

göra produkter och varumärken attraktiva i generationens ögon. Företag bör därför 

kommunicera kontinuerligt och på ett modernt och dynamiskt sätt för att nå Generation Y, allt 

för att hålla uppe intresset och attraktionskraften för företagets produkter och varumärken, vilket 

är det huvudsakliga sättet för företag att skapa återköp inom Generation Y. 

Studien visar avslutningsvis också att Internet är en viktig och växande framtida kanal när det 

gäller Generation Y. Internet används av generationen såväl för informationssökning som för 

köp av produkter. Nätet har sammantaget en betydande påverkan på generationens köpbeteende. 

9.2 En mer rationell konsumentgrupp som vill leva och njuta på 
ålderns höst – den köpstarka Generation 55 plus 

Generation 55 plus har till skillnad från Generation Y vissa problem med att hantera ett stort 

utbud, med många alternativ och valmöjligheter. Dessa konsumenter har genom sina liv 
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historiskt haft färre val att ta ställning till och informationsmängden har tidigare varit mer 

hanterbar. Då såväl utbud som informationsmängd kraftigt ökat under senare decennier, har 

detta enligt studien resulterat i att konsumenter kan uppleva viss ”information overload” och 

delvis känna frustration över detta. Generation 55 plus hanterar detta genom strategier för att 

skärma av information och effektivisera sina inköp gällande tidsinsats och riskhantering. Val av 

butik och butiksstorlek samt relationsbyggande är exempel på sådana strategier. 

Den äldre generationen ser ärlighet och tillförlitlighet som viktigt vad gäller företags 

kommunikation och profilering. Generation 55 plus är dock till skillnad från Generation Y inte så 

skeptisk till marknadens kommunikation, och man föredrar i högre grad distributionskanaler och 

marknadskommunikation av traditionellt snitt. Dels har butikerna och dess personal en stor 

kommunikativ roll men även annonser i tidningar, produkttester, recensioner och delvis 

direktreklam har en betydande inverkan på Generation 55 plus. Vidare indikerar studien att 

alternativ Internetkommunikation även har viss inverkan på den äldre generationen. Denna 

generation påverkas dock i mindre grad av kändisar än vad den yngre generationen gör. 

Den sociala påverkan från andra människor är generellt av mindre betydelse för den äldre 

generationen än för den yngre. Generation 55 plus påverkas främst av ”riktiga” experter men 

också av närstående personer i konsumentens absoluta närhet. Detta kan förklaras med att den 

äldre generationen generellt upplever en låg social risk men oftast högre funktionell risk samt 

tidsrisk kring sina inköp, varför kunniga personer blir centrala. Generation 55 plus tycks 

dessutom sammantaget i mindre utsträckning drivas av bakomliggande behov. Generellt handlar 

det snarare oftast om funktionella behov men även vissa njutningsbehov är enligt studien av vikt 

för 55 plus. Vidare tycks generationen allmänt försöka undvika en slit-och-släng mentalitet. 

Generation 55 plus är i sitt köpbeteende ganska rationella men självklart är man även i viss mån 

emotionell. Den äldre generationen bryr sig i mindre utsträckning om vad andra tycker utan 

agerar främst efter vad konsumenten själv tycker i samråd med en butiks expertpersonal eller 

närstående personer. Generationen vill gärna ha snygga och funktionella varor som håller men 

samtidigt är det viktigt att produkterna stilmässigt ”passar” konsumentens ålder. Generellt 

attraheras 55 plus av mer mogna produkter som funnits ett tag på marknaden. Varumärken 

fungerar för generationen mer som kvalitetsindikatorer och har även de en roll för att 

effektivisera konsumentens köpprocess. Generation 55 plus har generellt en god ekonomi och 

prioriterar ofta köp av produkter som håller sig, såväl funktionellt som designmässigt, samt varor 

som skänker individerna viss njutning. Priset är således oftast en underordnad faktor medan 

kvalité är av central vikt. 
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För Generation 55 plus är en kompetent och serviceinriktad butikspersonal av stor vikt, vilket 

inte är fallet för den yngre generationen. Den äldre generationen använder sig oftast av butiker i 

vilka de handlat länge och där konsumenten är nöjd med tidigare erfarenheter. Sammantaget 

konstateras att 55 plus generellt är rationella i valet av produkter men emotionella i valet av 

distributionskanal. Man är oftast villig att betala ett visst prispremium för en god och kompetent 

service från butiken och dess personal. Generation 55 plus har ofta känslomässiga band och 

bygger långsiktiga relationer till de butiker man oftast väljer att nyttja. Denna generation har 

därmed en hög lojalitet mot sina distributionskanaler vilka främst består av fysiska butiker. 

Generation 55 plus är också ganska lojala till varumärken om de funnit produkter som fyller 

konsumentens funktionella behov. Kvalitet är generellt en avgörande aspekt för generationens 

varumärkeslojalitet. För att attrahera dessa kunder gäller det att företag agerar långsiktigt och 

konsekvent. Att sätta kvalitet, kompetens och service i främsta rummet är en självklarhet om man 

vill lyckas med målgruppen 55 plus. Lojalitetssystem som kundkort, VIP-kvällar och 

rabattkuponger är delvis sätt som fungerar för att stärka relationen till denna generation, men det 

är de personliga relationerna som utgör själva fundamentet. Det kan slutligen inte nog poängteras 

vikten av att hantera missöden professionellt för att en långsiktig relation skall bestå och således 

rendera i återköp. 

Avslutningsvis använder Generation 55 plus idag till viss del Internet och då främst för 

informationssökning. Dock kan vi se en trend att denna kanal ökar i vikt även för den äldre 

generationen, främst med avseende på informationssökning och marknadsföring. 

9.3 En jämförelse av de två generationerna 

Nedan sammanfattas några av de aspekter rörande generationernas köpbeteende som 

framkommit under denna studie. Avsikten är att presentera en generell bild, men självklart finns 

nyanser. Exempelvis har Generation 55 plus även vissa emotionella behov, exempelvis av 

njutning. Men den grafiska illustrationen avser endast de generella huvuddragen vad gäller 

generationernas köpbeteende.  

 Generation Y Generation 55 plus 

Stort utbud Möjligheter & inspiration Viss frustration 

Stort informationsmängd Hanterbart ”Information overload” 

Informationssökning Kontinuerlig Vid köp 

Ekonomiska begränsningar Stora Små 
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Huvudsakliga behov Emotionella - Sociala behov Rationella - Funktionella behov 

Huvudsakliga risker Social risk Funktionell risk & tidsrisk 

Val av produkter Emotionellt  Rationellt 

Val av distributionskanaler Rationellt Emotionellt 

Lojalitet distributionskanal Låg Hög 

Lojalitet varumärke Låg Medel 

Vikt av ”Top of Mind” Hög Hög 

Attraktiva produkter Innovativa/ tidiga Mogna/ etablerade 

Social påverkan Stor Mindre 

Social influering Kändisar, inflytelserika personer & kompisar Experter & närstående 

Varumärkens roll Statusindikator Kvalitetsindikator 

Internet Informationssökning, köp & påverkan Informationssökning 

Påverkas främst Tidigt i köpprocessen/bildskapande Vid köpögonblicket 

Traditionella kanaler Låg påverkan Hög påverkan 

Moderna/alternativa kanaler Hög påverkan Måttlig påverkan 

Tabell 8.1.Generation Y och 55 plus – en sammanfattande jämförelse av köpbeteende. 

Det kan konstateras att det finns betydande skillnader generationerna emellan. Det är av stor vikt 

att som aktör på marknaden förstå och låta dessa olikheter prägla såväl verksamhet som 

produkter och marknadskommunikation. Vill man effektivt nå och attrahera dessa olika 

målgrupper gäller det att använda såväl olika typer av kanaler som delvis skilda produkt- och 

varumärkesegenskaper. Sammantaget innebär detta att standardisering och speciellt rörande 

marknadsföring är att ifrågasätta.  

9.4 Relevansen av den grundläggande köpprocessmodellen  

Att fånga köpbeteende är inte helt enkelt, det handlar om en ytterst komplex process med många 

inverkande aspekter och faktorer. Den grundläggande modellen vilken utgjorde studiens 

utgångspunkt är till sin karaktär linjär och rationell. Denna modell kan ge en viss initial förståelse 

för en konsuments köpprocess, men är på intet sätt tillräcklig för att förstå personers olika 

köpbeteende. För att kunna nå en ökad och större förståelse för konsumenters köpbeteende 

krävs att flera olika perspektiv nyttjas samt integreras. För att förstå köpbeteende bör exempelvis 

olika ekonomiska, psykologiska samt sociologiska aspekter inhämtas och förstås. Köpbeteende 
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handlar således om en tvärvetenskap. Vi kan konstatera att våra generationer ibland agerar 

rationellt, medan de i andra lägen präglas av det mer emotionella. Den sociala påverkan från 

omgivningen utgör även den ett tredje synsätt som inverkar på hela köpprocessen. Vidare 

kommer kognitiva aspekter in i bilden som exempelvis då Generation 55 plus hanterar det stora 

utbudet med hjälp av vissa butiker eller då Generation Y väljer vissa varumärken som är ”inne” 

för att hantera den sociala risken. Dessa strategier bidrar till att effektivisera och korta 

konsumenternas respektive köpprocesser. Ett passivt perspektiv förkastar vi, då de båda 

studerade generationerna ändå agerar ganska aktivt i sina respektive köpprocesser och därmed 

inte helt är i marknadens händer.  

Vidare tyder vår studie på att en ökad konkurrens, som den som präglar mogna marknader, leder 

till att konsumenters köpbeteende och köpprocess blir allt mer komplex och därmed svår att 

tolka samt förstå. Motsatsen torde föreligga på en marknad präglad av låg konkurrens. En allt för 

”fyrkantig” modell som grundmodellen och förenklad syn på köpbeteende innebär svårigheter 

med att fånga just konsumenternas köpbeteende. Grundmodellen växte fram i en tid då 

konkurrensintensiteten var lägre, vilket förklarar just dess rationella fokus och ”fyrkantighet”. Vi 

konstaterar i detta avseende även att enkätinstrumentet är allt för ”fyrkantigt” för att på egen 

hand fånga konsumenters egentliga köpbeteende. Vår rekommendation är att generellt minska 

fokus på enkäter, exempelvis vid marknadsundersökningar av konsumenters beteende. Istället 

bör man satsa resurserna på djupintervjuer. I dessa intervjuer finns en större möjligheter att fånga 

konsumentens bakomliggande behov samt även få reda på egentligt agerande och inte vad 

konsumenten tror eller vill ska ha skett. Våra resultat samstämmer med Zaltman (2003) som 

menar just att upp till 95 % av konsumenters köpbeteende ligger undermedvetet. 

En annan insikt är att när många av dagens konsumenter känner sig reklamtrötta är det viktigt för 

företag och akademi att verkligen förstå hur kunden tänker för att hela tiden kunna ligga steget 

före. 
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Kapitel 10 Egna reflektioner och rekommendationer 

Med utgångspunkt i vår studie kring generationernas köpbeteende och dess resultat avser vi i detta kapitel 

presentera några egna avslutande reflektioner samt ett antal rekommendationer. Inledningsvis med fokus på 

Generation Y för att därefter skifta över till Generation 55 plus. Vidare presenteras även några mer allmänna 

tankar samt rekommendationer. Avslutningsvis avser vi utifrån vår studie av generationernas köpbeteende ge 

några uppslag till framtida forskning. 

10.1 Några tankar kring Generation Y 

Utifrån vår studie har vi funnit att Generation Y generellt är skeptiska till företags klassiska 

kommunikationskanaler, då dessa ofta upplevs som mindre tillförlitliga. Studien har vidare 

indikerat att mer alternativa ickekommersiella kanaler i högre grad påverkar den yngre 

generationen. Vi rekommenderar därför företag att försöka forma sin kommunikation så att 

konsumenterna upplever denna som ickekommersiell och därmed mer tillförlitlig. Detta kan 

bland annat ske genom att placera produkter hos personer som skriver välbesökta, inflytelserika 

och uppskattade bloggar. Kommunikationens effektivitet inom denna kanal torde enligt oss 

också öka om företag kan finna individer som skriver om en viss marknad. Exempelvis att 

klädesföretag riktar sina ansträngningar mot modebloggare, så att dessa skriver positivt om 

företagets produkter. En ytterligare rekommenderad metod är att ”smyga” in kommunikation via 

produktplacering i olika forum, så som exempelvis i filmer, tv-program samt events som är 

uppskattade av Generation Y. Fördelen är att denna typ marknadsföring för de flesta kunder inte 

uppfattas som reklam. 

Vidare ser vi exempelvis Internetkanaler så som ”my space” och ”you tube” som ytterligare ett 

sätt för företag att sprida sitt budskap på ett ickekommersiellt sätt. Detta genom att lägga ut 

filmer där produkten eller varumärket exponeras, där filmen för konsumenten upplevs komma 

från privata personer. Vilket i sin tur torde borga för en ökad tillförlitlighet och spridning inom 

generationen.  I kombination med ett effektivt PR arbete som inriktas på att uppmärksamma 

filmerna i media, tror vi leder till ytterligare genomslagskraft av kommunikationen till Generation 

Y.  

Diskussionsforum på nätet där privatpersoner yttrar sina åsikter om företag, varumärken och 

produkter har enligt studien en stor påverkan på Generation Y. Detta då forum oftast upplevs 

som mer ärliga och trovärdiga. Vi kan här tänka oss att företag kan använda sig av denna kanal 

genom att via ”förtäckta” identiteter yttra positiva åsikter om företaget, dess produkter och 
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varumärken, vilka för konsumenten upplevs komma från privatpersoner. Det är i detta 

sammanhang dock viktigt att nämna risken för de negativa konsekvenser som kan uppstå om 

agerandet skulle komma till allmänhetens kännedom.  

Då vår studie har visat på vikten av opinionsbildare och att dessa har en stor påverkan på 

Generation Y, rekommenderar vi därmed användandet av varumärkesambassadörer. Detta anser 

vi är ett effektivt sätt för företag att sprida kunskap och uppmärksamhet om produkter till 

konsumenter inom Generation Y. Det gäller i detta avseende för företag att hitta inflytelserika 

individer och placera produkter på dessa. Målsättningen är att personerna förknippas med varan 

och sprider positiv ”word-of-mouth” kommunikation om produkten.  Ofta använder sig företag 

främst av kända personer som varumärkesambassadörer. Vi vill med vår studie som grund hävda 

att mindre kända personer, vilka finns i konsumentens vardag ger minst lika stor effekt på 

konsumenterna som kändisar. Detta då ”vanliga” personers åsikter många gånger upplevs som 

mer tillförlitliga och lättare att relatera till. Viktigt för företag att tänka på, då ”vanliga” personer 

används som varumärkesambassadörer, är att dessa skall anses kunniga inom produktområdet, 

och anses sociala och populära av sin omgivning samt inneha ett stort kontaktnät. Det är dock 

identifikationen som är den centrala drivkraften, konsumenten skall gärna attraheras av den 

influerande personen och ha en önskan och strävan att vilja bli som denna, där produkten antas 

kunna bidra till detta.  

Om företag skall använda sig av mer kommersiella kanaler rekommenderar vi dessa att satsa på 

annonsering i trendiga specialmagasin, samt PR för att få in produkterna i det redaktionella 

materialet som också upplevs som mer trovärdigt av konsumenterna. 

Då Generation Y indikerat på en låg lojalitet gällande såväl butiker som varumärken 

rekommenderar vi företag att i mindre grad lägga resurser på traditionellt lojalitetsbyggande 

marknadsföring. Detta innefattar exempelvis såväl klubbkort som VIP-kvällar, där sortimentet 

för ”lojala” kunder kan inhandlas till ett fördelaktigt pris. Dessa resurser borde istället läggas på 

mer effektiva marknadsföringsmetoder så som varumärkesambassadörer och alternativa 

Internetkanaler. 

Gällande butiksutformning och sortimentet skall dessa enligt studien, för Generation Y kännas 

ungt, trendigt och ”hippt”. Undersökningen har även visat på att det är viktigt för Generation Y 

med produkter som känns lite mer unika, det vill säga inte görs i så många exemplar. Vi anser 

därför att företag bör satsa på mindre kollektioner som snabbare omsätts för att på så sätt uppnå 

ett mer föränderligt, unikt och modernt sortiment. Vi rekommenderar även företag att använda 

sig av kända gästdesigners för att skapa exklusivitet kring varumärket. Genom att tillhandahålla 
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en ”limited edition” upplaga, som för kunden känns som unik och därmed mer åtråvärd ökar 

också intresset för varumärket som helhet. 

Vidare är det viktigt för Generation Y att prisnivån på produkterna ses som attraktiv. Det vill 

säga att konsumenterna upplever att de fått ”rätt” vara för bästa pris. Vi kan i detta avseende 

konstatera att resurser som idag läggs på lojalitetssystem kan omfördelas. Istället bör resurserna 

användas till att hålla attraktiva priser på ett för generationen åtråvärt sortiment. Vi har ytterligare 

en ide för hur fördelaktiga priser skall hållas på välkända varumärken. Företag kan använda sig av 

mindre ”showrooms” på attraktiva platser där konsumenterna kan pröva produkterna och om 

köp ingås få dessa levererade via post. Denna distributionsmetod ger konsumenterna möjlighet 

att titta på och pröva produkterna, vilket vi ser som fördelaktigt då flertalet nämnt detta som en 

nackdel vid Internethandel.  Vidare ser vi denna distributionskanal som kostnadseffektiv för 

företag då enbart ett litet lager måste hållas i butik, där marknadshyrorna oftast är mycket höga. 

Detta gör att företagen borde kunna hålla en lägre och på så sätt mer attraktiv prisnivå. Ett 

ytterligare alternativ för företag är att i större grad satsa på Internethandel då studien indikerat att 

denna är på frammarsch hos Generation Y.  

En annan tanke är att företag med Generation Y som målgrupp bör sträva efter att etablera sig i 

anslutning till andra företag med Y som mål. Om produkterna inte är direkt konkurrerande borde 

klustret kunna dra nytta av varandra i och med en samlad attraktionskraft. Denna idé borde passa 

bättre för Generation Y i och med att dessa konsumenter i högre grad är emotionella i sitt val av 

produkter. Får dessa se en produkt som matchar konsumentens bild/önskning kan detta leda till 

köp, trots att tanken vid butiksbesöket inte direkt var att köpa just denna vara. Utifrån studien 

kan vi även se en fördel i att integrera exempelvis caféer och butiker. Detta då vi funnit att många 

från Generation Y ser shopping som en social umgängesform. Integration borde således skapa ett 

mervärde för Generation Ys konsumenter. 

10.2 Några tankar kring Generation 55 plus 

Generationen har tydligt visat på vikten av en god och tillförlitlig relation till de företag och 

butiker där de gör sina inköp. Därför bör företag främst inrikta sig på att bedriva en 

relationsbyggande kommunikation. Detta görs enligt studien bäst med en 

marknadskommunikation som för kunden upplevs som ärlig och genuin via traditionella kanaler. 

Detta innefattar exempelvis tidningsannonser, artiklar i magasin samt tester och recensioner av 

produkter.  Vi rekommenderar även att företag i sin kommunikation främst använder sig av 

personer i Generation 55 plus ålder, då konsumenterna många gånger har lättare att identifiera sig 

med dessa personer. Detta gäller enligt oss såväl butikspersonal som reklamansikten. 
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Vidare anser vi med studien som grund att det är av stor vikt för företaget att i sitt agerade 

verkligen hålla det som utlovas i kommunikationen. Detta för att en förtroendefull relation skall 

kunna byggas mellan parterna. Ett ytterligare sätt för företagen att bygga relationer med sina 

kunder är att bedriva mer lojalitetsbyggande marknadsföring, så som medlemsklubbar och VIP – 

kvällar, där lojala kunder erbjuds produkter till ett reducerat pris.  Denna typ av 

relationsbyggande marknadsföring anses uppskattad av Generation 55 plus. Då den får 

konsumenterna att känna sig uppskattade av företaget och belönade för deras visade lojalitet. Det 

sammantagna målet med dessa ansträngningar är att få kunden att känna sig speciell och utvald 

samt uppleva en viss känsla av ett ömsesidig och rättvist utbyte mellan parterna. 

Studien har visat att Generation 55 plus ofta känner sig frustrerade över marknadens stora utbud. 

Frustrationen bottnar oftast i att kunderna finner utbudet som både svåröverblickat och 

svårorienterat. Vi rekommenderar därför företag att satsa på mindre och gemytliga butiker med 

en layout som underlättar för konsumenten att överskåda och hitta i sortimentet. En fördel torde 

vara att inte allt för ofta skifta produkters placering i butiken, då detta kan skapa förvirring hos 

konsumenterna. 

Gällande sortimentet har vi genom studien funnit att den äldre generationen föredrar genuina 

produkter av en god kvalitet, då de ofta vill undvika en slit- och släng- mentalitet. Vi anser därför 

att företag generellt skall rikta in sig på ett sortiment av produkter som ger en konsumenten en 

känsla av kvalitet, hållbarhet och genuinitet. Om vi ska ger råd speciellt till klädföretag anser vi att 

dessa skall satsa på ett något mer klassiskt sortiment med ett modernt snitt, som håller en god 

kvalitet.  

Det har i studien tydligt framkommit att Generation 55 plus föredrar en kompetent och trevlig 

personal. Vilka kan hjälpa konsumenterna att hitta varor som passar deras stil och ålder. Detta 

beror delvis på att generationen 55 plus tidseffektiviserar sin informationsinhämtning genom att 

fråga personalen i butiken. Vi rekommenderar därför företag att satsa på en kunnig och 

serviceinriktad personal. Vilka kan upplysa konsumenten om vad som är modernt samt hjälpa 

dem att ta fram produkter som passar kundens stil samt behov. Butikspersonalen skall visa 

kunden intresse och få kunden att känna sig speciell utan att vara direkt påflugen. Viktigt är att 

butikspersonalen skall klara av att erbjuda kunden tillfredsställande alternativ. I god service 

innefattar vi även ett bra omhändertagande vid reklamationer och klagomål. Det är vid dessa 

situationer viktigt att visa för kunden hur viktig denna är genom att till exempel bjuda på något 

extra. Ett sådant agerande tror vi borgar för en djupare och mer långsiktig relation mellan kund 

och företag.   
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Då Generation 55 plus till stor grad påverkas av erkänt kunniga personer, har vi som ytterligare 

rekommendation att på exempelvis en bilfirma involvera verkstadens anställda i en mer säljande 

och kundupplysande roll. Detta då konsumenter i denna generation generellt upplever 

”experters” åsikter och information som mer tillförlitlig och därmed mer påverkande. Det kan 

även tänkas att butiker bjuder in experter som ger råd och kunskap till konsumenterna på hur de 

kan använda sortimentets produkter.  

10.3 Några allmänna tankar & rekommendationer 

Studien har indikerat att båda generationerna bygger upp sina varumärkesuppfattningar under en 

mycket lång tid. Detta är viktigt för företag att förstå och beakta, då dessa skapar sin 

varumärkesprofilering och marknadskommunikation. En för konsumenterna attraktiv image av 

företaget och dess varumärken måste på så sätt byggas och hållas konsistent. Detta kan uppnås 

genom att företaget tydligt kommunicera sina värderingar både intern och externt så att hela 

organisationen genomsyras och agerar på samma sätt. Det är dock viktigt att särskilt ta två 

aspekter i beaktning. Det ena är att varumärkes image måste passa respektive generations 

önskningar och värderingar. Den andra är att förstå att agerande och faktiska önskningar inte 

alltid hänger ihop samt att dessa kan förändras över tiden. Det vill säga, exempelvis att 

Generation Y idag kan upplevas vara mer rationella i sina val gällande kapitalvaror. Detta beror 

inte på att deras önskningar är funktionella utan främst på att de har en begränsad ekonomi. 

Generation Y kommer därför så fort plånboken tillåter agera mer emotionellt, då detta är deras 

egentliga önskningar. Det är troligt att generationen i framtiden kommer att välja mer emotionella 

premiumprodukter. I och med detta är viktigt för företag att redan idag beakta och bearbeta 

dessa konsumenter. Ett sätt att göra detta är exempelvis att lansera ett undermärke till 

premiumvarumärket, för att i en tidig ålder påverka konsumenter så att dessa förhoppningsvis i 

framtiden väljer det huvudsakliga premiumvarumärket. Det vi dock vill belysa i detta 

sammanhang är att ett billigare undermärke kan skada det premiumkänslan hos det huvudsakliga 

premiunvarumärket. Ett annat mindre riskfyllt sätt att långsiktigt bearbeta framtidens kund är att 

exempelvis imageannonsera i för Generation Y attraktiva specialmagasin, som exempelvis Elle 

elller Plaza man.  

Vi vill med studien som grund avråda företag att i allt för stor utsträckning använda sig av 

telefon- eller dörrförsäljning. Detta då båda generationerna anser att dessa kanaler är både 

irriterande och störande vilket medför negativa attityder och en mindre påverkan. Även viss 

Internetbaserad information så som exempelvis ”pop up” fönster och massmail förknippar 
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generationerna med negativa tankar. Vi avråder därför företag att i allt för stor utsträckning 

använda sig av dessa.  

Vidare är det viktigt att produkter förknippas med positiva tankar. Detta gynnas i en kontext där 

kunden oftast har en positiv sinnesstämning, så som vid tillexempel sport och nöjesevenemang. 

Företag bör därmed presentera och demonstrera sina produkter i samband med dessa 

evenemang. Detta då kunden oftast är på ett gott humör och därmed lättare påverkas samt får 

positiva tankar om produkten. Vidare anser vi att företag som vill lansera nya produkter bör 

överväga att dela ut provexemplar. Detta då prövandet av produkter enligt vår studie har en stor 

påverkan på konsumenter i båda generationerna.  Vi rekommenderar också företag att 

exempelvis i utskick, göra reklam samtidigt som den potentiella kunden får ett prov av någon 

produkt. Detta borde göra kunden mer positiv och därmed också mer påverkningsbar. 

Att använda sig av rätt musik i butiker är även det ett sätt att skapa en god sinnesstämning hos 

konsumenten. Detta är en rekommendation vi vill ge. Det är dock viktigt att musiken passar 

respektive generation, då fel musik kan leda till negativa känslor samt missnöje och därmed en 

försämrad försäljning. 

Vår studie har visat att båda generationerna har emotionella inslag i sina val. Vi rekommenderar 

företag att beakta och arbeta på detta. Att sträva efter att produkten och varumärke skall 

involvera känslor hos konsumenterna torde göra dem svårare att kopiera för andra konkurrenter. 

Vi har i vår studie funnit att enkäten som undersökningsmetod är ett allt för grovt instrument för 

att på egen hand undersöka konsumenters köpbeteende. Detta då beteende ofta innefattar en stor 

del undermedvetna tankar som för konsumenten är svåra att enkelt uttrycka. Vidare ser vi en 

ytterligare risk med enkätstudier då individer ofta inte är ärliga i sina svar. Detta då personer ofta 

vill framställa sig på ett visst sätt, såväl för omgivningen som för sig själva. Vi rekommenderar 

därför företag att lägga mindre vikt på detta verktyg och i stället satsa resurser på ett mindre antal 

djupintervjuer. Detta då intervjuerna genom kontrollfrågor och dialog lättare kan ge en mer 

fullständig och riktig bild av kundens faktiska behov och agerande, det vill säga konsumentens 

köpbeteende. 

10.4 Framtida forskning 

I denna studie har vikten av social påverkan framkommit tydligt, speciellt inom Generation Y 

men även i viss mån i den äldre generationen. Vi ser framtida behov av att studera området social 

påverkan vidare. Intressant vore att undersöka vilken påverkan olika typer av människor har på 

konsumenter. Exempelvis hur påverkar kändisar i förhållande till mer lokala 
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varumärkesambasadörer, eller närstående opinionsbildare. En annan intressant aspekt vore att 

studera hur dessa inflytelserika människor skall väljas ut och eventuellt hanteras och bearbetas. 

Hur hittar man exempelvis människor vilka har stor påverkan på andra konsumenter? 

Om nu konsumenter är mer skeptiska till marknadens kommersiella budskap och kanaler vilket 

vår studie tyder på framstår även vårt resultat att alternativa mer moderna och icke kommersiella 

kanaler är av stor vikt. Detta tycker vi är värt att studera vidare.  Exempelvis bör forskare fundera 

på vilka kommunikations forum som har störs genomslag hos konsumenter i olika generationer. 

Vidare är det även intressant att fundera på hur framtidens marknadsföring kan utformas. 

Vi ser att de två studerade generationerna är påverkbara i olika faser av köpprocessen. 

Generation 55 plus påverkas främst i köpsituationen medan Generation Y i hög grad påverkas 

tidigt, i sitt bildskapande. Vi finner det intressant att studera detta bildskapande mer ingående. 

Hur uppstår tillexempel dessa bilder och hur kan de effektivt påverkas av företag? I anslutning till 

detta finner vi det också värt att undersöka vår slutsats att spontanköp egentligen inte är 

spontanköp, utan delvis planerade inköp. 

Vi har även konstaterat i denna studie att Generation Y har en låg lojalitet till såväl varumärken 

som distributionskanaler. Vi finner det därför spännande och intressant att fundera över om 

dessa kunder kan göras mer lojala och iså fall på vilket sätt, eller om det bara är att acceptera 

dessa som illojala.   

Denna uppsats har inriktats mot två spännande konsument generationer. Vi har funnit relevanta 

skillnader som kan bidra till en ökad förståelse. Vi ser att det finns fler generationer värda att 

studera. Hur ser den yngre generationen födda senare än 1994 ut? Dessa har växt upp med en 

annan och mer utvecklad teknologi, vilket torde spela in på individernas köpbeteende. 

Vi kan i vår studie se tendenser till att Generation 55 plus inriktar sin konsumtion mot njutning. 

Vi tycker därför att det är värt att titta närmare på generationen ur ett upplevelse perspektiv. En 

tes är att Generation 55 plus är mer intresserade av upplevelser som exempelvis resor, spa-besök 

och personlig utveckling än materiell konsumtion. Det är även av intresse att närmare och mer 

ingående studera hur framtidens pensionärers köpmönster och köpbeteende kommer att se ut. 

Vi har även konstaterat att enkätinstrumentet på egen hand inte har förmågan att fånga 

konsumenters faktiska köpbeteende. Således är det intressant att fundera vidare på alternativa sätt 

att kunna förstå konsumenters verkliga behov och beteenden. Hur bör företag utforma sina 

marknadsundersökningar för att effektivt fånga kundernas köpbeteende? Detta så att 

verksamheten får relevant beslutsinformation och förståelse för målgruppen, vilket är ytterst 

viktigt på dagens mogna och konkurrensutsatta marknader. 
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Kapitel 12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

Före intervjustart 
- Informera om studien och dess syfte 
- Information om hur materialet kommer hanteras 
- Information om bandupptagningen samt hur banden kommer hanteras 
- Respondentens godkännande av bandupptagning 

Bakgrundsinformation 
- Namn, ålder och konsumtionsort  
- Produkter av hög/låg vikt 
Dagligvaror 
- Behov 
- Informationsökning 
- Alternativutvärdering 
- Köp 
- Utvärdering efter köp 
Sällanköpsvaror och kläder 
- Behov 
- Informationsökning 
- Alternativutvärdering 
- Köp 
- Utvärdering efter köp 
Kapitalvaror 
- Behov 
- Informationsökning 
- Alternativutvärdering 
- Köp 
- Utvärdering efter köp 

Allmänt köpbeteende 
- Konsumentens syn på generationerna 
- Tilltalande företagsprofilering och marknadsföring 
Avslutning 
- Eventuella kompletterande frågor och synpunkter  
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12.2 Bilaga 2: Enkätstudien och dess resultat  

 



Gen Y 

1. Tack för att du tar dig tid och fyller i enkäten. Fyll i de alternativ som passar bäst. Vilket år är du född? (t ex 1954)

 
Response

Count

  1165

  answered question 1165

  skipped question 0

2. Kön

 
Response

Percent

Response

Count

Man 34.7% 404

Kvinna 65.3% 761

  answered question 1165

  skipped question 0

3. I vilket område har du huvudsakligen agerat som konsument? (Om du exempelvis kommer från Tenhult eller Mullsjö och 

handlat regelbundet i Jönköping så ange City Area, annars Rural Area)

 
Response

Percent

Response

Count

Metro Area (Stockholm/Göteborg) 13.5% 157

City Area 

(Örebro/Jönköping/Norrköping/Linköping/Malmö 

etc.)

66.3% 772

Rural Area (städer/tätorter med mindre än 100 

000 invånare)
19.2% 224

Glesbygd = mer än 45 minuters bilresa till tätort 

med minst 3 000 invånare
1.0% 12

  answered question 1165

  skipped question 0

4. Vilken utbildningsnivå har du?

 
Response

Percent

Response

Count

Till och med grundskola alternativt 

folkskola
0.4% 5

Till och med gymnasieskola 20.5% 239

Universitetsutbildning 79.1% 921

  answered question 1165

  skipped question 0
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5. Hur många personer är ni i hushållet?

 
Response

Percent

Response

Count

1 40.8% 475

2 43.9% 512

3 5.5% 64

4 6.1% 71

5 eller fler 3.7% 43

  answered question 1165

  skipped question 0

6. Hur skulle du allmänt karakterisera ditt sociala nätverk?

 
Response

Percent

Response

Count

Många ytliga kontakter och många 

djupa, där jag känner personer väl.
24.0% 280

Många ytliga kontakter och en del 

djupa
45.6% 531

Många ytliga kontakter och få djupa 17.3% 202

Jag har egentligen inga djupa 

kontakter men många ytliga
0.9% 11

Jag undviker ytliga kontakter och 

koncentrerar mig på djupa
12.1% 141

  answered question 1165

  skipped question 0

7. Hur skulle du allmänt karakterisera ditt köpbeteende i valet mellan rationellt (exempelvis; lågt pris, bra garantier, generösa 

öppettider, låg strömförbrukning etc.) och emotionellt (tilltalande varumärke/image, känsloberörande, social acceptans, 

glamor, status, tilltalande design)

 
Response

Percent

Response

Count

Jag är uteslutande rationell 3.1% 30

Jag är mest rationell 30.4% 298

Jag är lite mer rationell än 

emotionell
31.3% 307

Jag är lite mer emotionell än 

rationell
25.8% 253

Jag är mest emotionell 9.1% 89

Jag är uteslutande emotionell 0.3% 3

  answered question 980

  skipped question 185
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8. Jag förknippar generellt ett högt pris med en hög kvalitet, vad gäller; 

 
Tar helt 

avstånd

Tar delvis 

avstånd

Varken 

eller

Instämmer 

delvis

Instämmer 

helt

Rating

Average

Response

Count

Mat 2.7% (27)
13.0% 

(128)

14.3% 

(140)

53.4% 

(524)

16.6% 

(163)
3.68 982

Kläder 3.0% (29)
15.6% 

(153)

19.3% 

(189)

52.5% 

(515)
9.7% (95) 3.50 981

Bil 2.0% (20) 6.3% (61)
23.7% 

(231)

50.5% 

(493)

17.5% 

(171)
3.75 976

  answered question 982

  skipped question 183

9. Vilken grad av engagemang känner du inför och kring köpet av följande produkter? 

 
Mycket 

oengagerad

Ganska 

oengagerad

Ganska 

engagerad

Mycket 

engagerad

Rating

Average

Response

Count

Matvaror 3.2% (31) 21.5% (210) 47.4% (463) 27.9% (273) 3.00 977

Kläder 2.1% (20) 10.5% (102) 42.4% (413) 45.1% (439) 3.30 974

Bil 22.6% (219) 22.2% (215) 26.6% (258) 28.6% (277) 2.61 969

  answered question 977

  skipped question 188

10. vilken är din inställning till konsumtion av varor och produkter?

 
Response

Percent

Response

Count

Jag gillar att konsumera, förnya och 

köpa nytt. Om ekonomiskt utrymme 

finns konsumerar jag oftast så 

mycket som jag har utrymme för

11.7% 115

Jag gillar att konsumera och 

använder gärna en stor del av mitt 

ekonomiska utrymme för att 

konsumera

27.1% 266

Jag försöker undvika att 

konsumera i onödan, men 

konsumerar ändå en hel del

52.0% 511

Jag undviker i möjligaste mån 

konsumtion, jag klarar mig oftast 

med det jag har

7.8% 77

 Annat (skriv i fältet nedan) 1.4% 14

  answered question 983

  skipped question 182
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11. Vilka skäl får dig att undvika konsumtion?

 
Response

Percent

Response

Count

Moraliska – jag har stort 

konsumtionsutrymme medan 

många andra människor är fattiga 

och lider

4.7% 46

Moraliska – jag tycker att man ska 

vara rädd om sina ägodelar och jag 

gillar inte slit-och-slängmentalitet

11.4% 112

Ekonomiska – jag är sparsam 55.3% 544

Miljön. Slit-och-slängmentalitet är 

negativ för miljön
8.2% 81

Jag har inga sådana betänkligheter 

utan konsumerar utan att direkt 

tänka på moraliska, ekonomiska 

och miljömässiga konsekvenser.

11.8% 116

 Annat (skriv i fältet nedan) 8.5% 84

  answered question 983

  skipped question 182

12. Som konsument har man idag många valmöjligheter. Vilken är din inställning till detta?

 
Response

Percent

Response

Count

Alla de möjligheter och val som jag 

måste ta ställning till, och alla intryck 

som jag får, gör att jag blir mer 

osäker och frustrerad. Jag skulle 

föredra att ha färre möjligheter och 

val

8.5% 83

Alla de möjligheter och val som jag 

måste ta ställning till, och alla 

intryck som jag får, gör mig lite 

osäker och frustrerad. Men jag 

skulle inte vilja vara utan dessa 

möjligheter och val

32.0% 313

De möjligheter och val som jag 

måste ta ställning till, och alla intryck 

som jag får, påverkar mig inte 

särskilt mycket.

19.2% 188

Alla de möjligheter och val som jag 

måste ta ställning till, och alla intryck 

som jag får, gör mig stimulerad och 

jag känner mig bekväm med att ha 

många valmöjligheter

31.3% 306

Jag skulle vilja ha ännu fler 

valmöjligheter, ju fler val desto bättre 

för mig som konsument

8.9% 87

  answered question 977

  skipped question 188
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13. I vilken grad tilltalar dig allmänt följande kommunikationskanaler?

 

1=tilltalar 

mig inte 

alls

2 3 4

5=tilltalar 

mig 

mycket

Rating

Average

Response

Count

Internet – 

tillverkarens/leverantörens/återförsäljarens 

hemsida

5.6% (55)
12.0% 

(117)

22.1% 

(216)

31.7% 

(310)

28.7% 

(281)
3.66 979

Annan Internet-kommunikation: 

diskussionsforum, YouTube, MySpace, 

bloggar, etc.

22.5% 

(220)

25.6% 

(250)

22.3% 

(218)

18.3% 

(179)

11.3% 

(110)
2.70 977

TV-reklam
26.5% 

(259)

39.7% 

(389)

24.7% 

(242)

8.4% 

(82)
0.7% (7) 2.17 979

Radioreklam
52.3% 

(507)

32.8% 

(318)

12.5% 

(121)

2.4% 

(23)
0.1% (1) 1.65 970

Produktplacering i filmer och media, t ex 

produkter som exponeras eller/och 

kändisar som bär märkesprodukter i filmer 

och media)

35.3% 

(344)

32.8% 

(320)

22.9% 

(223)

7.8% 

(76)
1.2% (12) 2.07 975

Varumärkesambassadörer: individer, som 

jag känner eller inte känner, som använder 

produkten/varumärket till vardags

23.5% 

(230)

24.5% 

(240)

27.2% 

(266)

19.9% 

(195)
4.8% (47) 2.58 978

Annonser i dagstidning
15.3% 

(149)

35.8% 

(350)

36.7% 

(359)

11.8% 

(115)
0.4% (4) 2.46 977

Annonser i magasin så som t ex. Allt om 

mat, ELLE interiör, Veckans Affärer, 

Damernas Värld etc.

17.4% 

(169)

28.3% 

(276)

31.7% 

(309)

19.1% 

(186)
3.5% (34) 2.63 974

Direktreklam/massutskick
45.1% 

(440)

24.4% 

(238)

18.9% 

(184)

9.9% 

(97)
1.7% (17) 1.99 976

Personadresserad reklam
44.9% 

(432)

29.3% 

(282)

19.4% 

(187)

5.5% 

(53)
0.9% (9) 1.88 963

Personlig försäljning t ex. uppsökande 

försäljning med bokning per telefon.

84.0% 

(819)

11.4% 

(111)

3.5% 

(34)

1.0% 

(10)
0.1% (1) 1.22 975

Utomhusreklam
25.4% 

(248)

38.5% 

(376)

28.4% 

(277)

7.2% 

(70)
0.5% (5) 2.19 976

PR, t ex. sponsring av sport-, kultur-, 

välgörenhetsevenemang

19.6% 

(190)

28.5% 

(276)

30.3% 

(294)

17.5% 

(170)
4.1% (40) 2.58 970

Produktdemonstrationer i och utanför 

butiker

24.7% 

(241)

28.2% 

(275)

28.9% 

(281)

14.8% 

(144)
3.4% (33) 2.44 974

Produkttester och recensioner (t ex. Råd 

och Rön)

10.6% 

(103)

16.4% 

(160)

28.4% 

(277)

31.3% 

(305)

13.4% 

(131)
3.21 976

  answered question 981

  skipped question 184
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14. I varumärkessammanhang diskuteras vikten av butikens varumärke (t ex. MQ, ICA, Stadium) och tillverkarens varumärke 

(Filippa K, Tiger, Nike, Findus). Här är frågan vilket som väger tyngst i ditt val av inköpsställe?

 
Response

Percent

Response

Count

Butikens varumärke väger definitivt 

tyngst
4.8% 46

Butikens varumärke väger lite tyngre 

än tillverkarens varumärke
9.9% 96

Båda väger ungefär lika tungt 36.4% 352

Tillverkarens varumärke väger tyngre 

än butikens varumärke
32.5% 314

Tillverkarens varumärke väger 

definitivt tyngst
16.4% 158

 Kommentar 57

  answered question 966

  skipped question 199

15. När du köper produkter – t. ex bil, hemelektronik, kläder, mat, -, vilken prisnivå/typ av varumärke kan du tänka dig att köpa?

 
Response

Percent

Response

Count

Bara premiummärken/hög prisnivå 2.0% 20

Bara volymmärken/normal prisnivå 9.5% 93

Bara budgetmärken/låg prisnivå 2.3% 22

Kan tänka mig att köpa premium-, 

volym- eller budgetmärke 

beroende på vilken produkt det 

gäller och situationen

82.6% 806

Undviker konsekvent 

budgetprodukter
2.2% 21

Undviker konsekvent 

premiumprodukter
1.4% 14

 Kommentar 33

  answered question 976

  skipped question 189

16. Varumärke

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Hur viktig är en produkts varumärke 

för dig?
3.4% (33)

18.4% 

(180)

24.2% 

(236)

50.6% 

(494)
3.4% (33) 3.32 976

  answered question 976

  skipped question 189
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17. Mode och trender

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Hur viktigt är det för dig att följa 

mode och trender?
8.9% (87)

19.1% 

(187)

24.0% 

(234)

41.5% 

(405)
6.6% (64) 3.18 977

  answered question 977

  skipped question 188

18. Hur viktigt är det med en långvarig relation till inköpsstället vid köp av:

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Mat
17.2% 

(168)

20.0% 

(196)

23.6% 

(231)

32.7% 

(320)
6.4% (63) 2.91 978

Kläder
16.8% 

(163)

21.8% 

(212)

32.3% 

(314)

26.9% 

(261)
2.2% (21) 2.76 971

Bil
21.1% 

(200)

14.7% 

(140)

39.4% 

(374)

18.8% 

(179)
6.0% (57) 2.74 950

  answered question 978

  skipped question 187

19. Hur ofta tar du hjälp av butikspersonal vid köp av:

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Rating

Average

Response

Count

Mat
27.7% 

(271)

50.3% 

(491)

19.9% 

(194)
2.0% (20) 0.1% (1) 1.97 977

Kläder 9.8% (96)
30.8% 

(301)

41.3% 

(403)

16.9% 

(165)
1.1% (11) 2.69 976

Bil
22.9% 

(212)
6.5% (60)

11.6% 

(107)

20.2% 

(187)

38.7% 

(358)
3.45 924

  answered question 978

  skipped question 187
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20. Hur påverkar följande alternativ ditt engagemang inför och vid ett köp?

  1=inte alls 2 3 4 5=mycket
Rating

Average

Response

Count

Då produkten tar stora ekonomiska 

resurser i anspråk
1.8% (18) 4.5% (44)

10.7% 

(104)

22.8% 

(222)

60.2% 

(587)
4.35 975

Då produkten innefattas i mitt 

intresse
0.2% (2) 1.0% (10) 9.0% (88)

32.4% 

(316)

57.3% 

(559)
4.46 975

Då produkten påverkar hur jag 

uppfattas av andra

12.5% 

(121)

24.9% 

(242)

33.5% 

(325)

22.3% 

(216)
6.8% (66) 2.86 970

Då det finns fysiska faror med och 

kring produkten
4.4% (43) 7.4% (72)

23.5% 

(228)

30.3% 

(294)

34.4% 

(334)
3.83 971

  answered question 978

  skipped question 187

21. När jag gör huvuddelen av mina matvaruinköp sker dessa huvudsakligen:

 
Response

Percent

Response

Count

i en och samma butik 38.5% 352

i ett fåtal butiker 55.2% 505

i ett flertal butiker 5.7% 52

i ett stort antal butiker 0.7% 6

  answered question 915

  skipped question 250
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22. Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av matvarubutik? 

  Oviktigt
Delvis 

oviktigt

Varken 

eller

Delvis 

viktigt
Viktigt

Rating

Average

Response

Count

Prisnivån 1.3% (12) 5.3% (49) 6.3% (58)
46.1% 

(424)

40.9% 

(376)
4.20 919

Varornas kvalitet 0.4% (4) 1.0% (9) 4.3% (40)
39.9% 

(367)

54.3% 

(500)
4.47 920

Stort sortimentet av varor 1.0% (9) 2.5% (23)
10.8% 

(99)

44.3% 

(407)

41.5% 

(381)
4.23 919

Kända varumärken 5.8% (53)
13.1% 

(120)

28.2% 

(258)

38.3% 

(351)

14.6% 

(134)
3.43 916

Kundvänligheten 2.9% (27) 8.9% (82)
21.9% 

(201)

39.8% 

(365)

26.5% 

(243)
3.78 918

Personalens kompetens 6.4% (58)
15.6% 

(142)

27.4% 

(250)

35.2% 

(321)

15.6% 

(142)
3.38 913

Butikens utformning (disposition, 

inredning, presentation av varor, 

etc.)

5.2% (48)
11.0% 

(101)

26.4% 

(242)

42.1% 

(386)

15.2% 

(139)
3.51 916

Butikens geografiska läge 0.8% (7) 2.3% (21) 6.0% (55)
37.5% 

(345)

53.4% 

(491)
4.41 919

Öppettider 0.7% (6) 2.6% (24) 8.9% (82)
39.3% 

(362)

48.5% 

(446)
4.32 920

  answered question 920

  skipped question 245

23. Gällande matvaror, kan du tänka dig att köpa:

  Nej Tveksamt Absolut
Rating

Average

Response

Count

Premiummärken (Barilla, 

Ridderheims, Mövenpick, etc.)
3.4% (31) 18.6% (171) 78.0% (717) 2.75 919

Volymmärken (Kungsörnen, Findus, 

etc.)
0.3% (3) 3.7% (34) 96.0% (880) 2.96 917

Budgetmärken (Euroshopper, 

Eldorado, etc.)
6.4% (59) 27.4% (252) 66.2% (610) 2.60 921

  answered question 921

  skipped question 244

24. Sortiment

 
Tar helt 

avstånd

Tar delvis 

avstånd

Varken 

eller

Instämmer 

delvis

Instämmer 

helt

Rating

Average

Response

Count

Jag föredrar ett begränsat sortiment 

eftersom det gör det lättare att hitta 

och välja produkter

40.2% 

(368)

33.2% 

(304)

16.6% 

(152)
9.2% (84) 0.9% (8) 1.97 916

  answered question 916

  skipped question 249
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25. Handeln saluför egna varumärken (exempelvis Icas Gott liv!, Coops toalettpapper och Willys wokgrönsaker) Kan du tänka 

dig att köpa handelns egna varumärken, vad gäller dagligvaror?

 
Response

Percent

Response

Count

Absolut 90.8% 835

Tveksamt 7.5% 69

Nej 1.7% 16

 Om nej, varför? 23

  answered question 920

  skipped question 245

26. Varans ursprungsland

  Helt oviktigt
Ganska 

oviktigt

Ganska 

viktigt
Mycket viktigt

Rating

Average

Response

Count

Hur viktig är varans ursprungsland 

för dig?
6.5% (59) 31.3% (286) 45.1% (412) 17.2% (157) 2.73 914

 Varför? (skriv i fältet nedan) 528

  answered question 914

  skipped question 251

27. Hur viktigt är det för dig att följande varor är producerade i Sverige?

  Helt oviktigt
Ganska 

oviktigt

Ganska 

viktigt
Mycket viktigt

Rating

Average

Response

Count

Grönsaker 12.7% (117) 32.8% (301) 41.4% (380) 13.1% (120) 2.55 918

Kött 6.9% (62) 14.5% (131) 33.8% (306) 44.9% (406) 3.17 905

Övriga matvaror 13.3% (121) 46.9% (428) 34.6% (316) 5.3% (48) 2.32 913

  answered question 918

  skipped question 247
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28. I vilka vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av dagligvaror?

  Ingen/marginell
Ganska 

liten

Varken 

stor 

eller 

liten

Ganska 

stor

Mycket 

stor

Rating

Average

Response

Count

Artiklar i dagspress 21.3% (195)
32.9% 

(301)

27.1% 

(248)

17.0% 

(155)

1.6% 

(15)
2.45 914

Annonser i dagspress 23.9% (218)
32.2% 

(294)

29.7% 

(271)

13.4% 

(122)

0.9% 

(8)
2.35 913

Annonsering i tidskrifter/magasin såsom 

exempelvis; ICA-kuriren, Hemmets Journal, 

Elle mat & vin samt Allt om Mat

26.9% (245)
26.7% 

(243)

28.9% 

(263)

15.8% 

(144)

1.6% 

(15)
2.39 910

Direktreklam/massutskick (pappersreklam 

i brevlådan, etc.)
34.0% (310)

21.5% 

(196)

19.4% 

(177)

22.2% 

(203)

3.0% 

(27)
2.39 913

Personadresserad reklam 40.1% (366)
28.3% 

(258)

22.6% 

(206)

8.5% 

(78)

0.5% 

(5)
2.01 913

Radioreklam 51.8% (473)
28.3% 

(258)

16.8% 

(153)

2.7% 

(25)

0.4% 

(4)
1.72 913

TV-reklam 19.5% (177)
29.9% 

(272)

28.9% 

(263)

19.0% 

(173)

2.7% 

(25)
2.56 910

Tillverkarens/leverantörens/återförsäljarens 

officiella hemsida
40.0% (361)

27.7% 

(250)

22.1% 

(200)

9.2% 

(83)

1.0% 

(9)
2.04 903

Annan information tillgänglig på Internet, 

exempelvis; konsumenttester, 

konsumentutvärderingar, nätforum, etc.

28.6% (261)
25.2% 

(230)

24.6% 

(224)

17.8% 

(162)

3.7% 

(34)
2.43 911

Kändisar: lokala och globala kändisar som 

använder produkten, t ex skådespelare, 

företagsledare, tevekändisar 

(programledare och dokusåpadeltagare), 

politiker och lokalt välkända personer

48.7% (443)
25.9% 

(235)

18.9% 

(172)

5.7% 

(52)

0.8% 

(7)
1.84 909

Närstående och/eller bekanta som 

använder produkten
4.2% (38)

6.6% 

(60)

17.9% 

(163)

51.6% 

(471)

19.8% 

(181)
3.76 913

PR i samband med idrottsevents, konserter 

etc.
35.2% (320)

26.3% 

(239)

27.4% 

(249)

10.2% 

(93)

0.8% 

(7)
2.15 908

  answered question 917

  skipped question 248
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29. När jag handlar matvaror köper jag mestadels:

 
Response

Percent

Response

Count

Premiummärken (Barilla, 

Ridderheims, Mövenpick, etc.)
10.4% 94

Volymmärken (Kungsörnen, 

Findus, etc.)
71.4% 643

Budgetmärken (Euroshopper, 

Eldorado, etc.)
18.2% 164

  answered question 901

  skipped question 264

30. Jag gör största delen av mina klädesinköp:

 
Response

Percent

Response

Count

i en och samma butik 1.8% 16

i ett fåtal butiker 42.4% 384

i ett flertal butiker 42.5% 385

i ett stort antal butiker 13.3% 120

  answered question 905

  skipped question 260

Page 12



31. Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av klädesbutik? 

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Prisnivån 0.8% (7) 6.0% (54)
10.7% 

(97)

54.8% 

(495)

27.7% 

(250)
4.03 903

Varornas kvalitet 0.8% (7) 1.4% (13)
10.7% 

(96)

58.8% 

(529)

28.3% 

(255)
4.12 900

Stort sortiment av varor 2.0% (18)
10.3% 

(93)

26.4% 

(237)

42.8% 

(385)

18.5% 

(166)
3.65 899

Trendriktigt sortiment 4.6% (41) 8.5% (77)
21.1% 

(190)

41.1% 

(370)

24.8% 

(223)
3.73 901

Kända varumärken 9.9% (89)
17.1% 

(154)

30.6% 

(276)

31.3% 

(282)

11.1% 

(100)
3.17 901

Kundvänligheten 1.4% (13) 5.4% (49)
18.8% 

(170)

44.7% 

(403)

29.6% 

(267)
3.96 902

Personalens kompetens 2.9% (26) 8.2% (74)
23.9% 

(216)

41.8% 

(377)

23.2% 

(209)
3.74 902

Butikens utformning (disposition, 

inredning, presentation av varor, 

etc.)

2.4% (22) 8.9% (80)
26.4% 

(237)

45.2% 

(406)

17.1% 

(154)
3.66 899

Butikens geografiska läge 3.2% (29) 9.4% (85)
25.4% 

(229)

45.2% 

(407)

16.7% 

(150)
3.63 900

Öppettider 3.6% (32)
12.2% 

(110)

32.6% 

(294)

36.8% 

(332)

14.8% 

(133)
3.47 901

  answered question 903

  skipped question 262
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32. I vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av kläder?

  Ingen/marginell
Ganska 

liten

Varken 

stor 

eller 

liten

Ganska 

stor

Mycket 

stor

Rating

Average

Response

Count

Artiklar i dagspress 28.9% (259)
30.8% 

(276)

27.2% 

(244)

11.5% 

(103)

1.7% 

(15)
2.26 897

Annonser i dagspress 28.2% (252)
28.5% 

(255)

26.3% 

(235)

15.5% 

(139)

1.5% 

(13)
2.34 894

Annonsering i tidskrifter/magasin såsom 

exempelvis Damernas Värld, Glamour, 

Elle, Vouge, King, Café, etc.

22.1% (197)
16.7% 

(149)

23.2% 

(207)

29.2% 

(261)

8.8% 

(79)
2.86 893

Direktreklam/massutskick (pappersreklam 

i brevlådan, etc.)
43.8% (392)

25.0% 

(224)

19.8% 

(177)

10.2% 

(91)

1.2% 

(11)
2.00 895

Direktadresserad reklam 42.1% (377)
24.7% 

(221)

19.8% 

(177)

12.2% 

(109)

1.3% 

(12)
2.06 896

Radioreklam 61.1% (547)
22.3% 

(200)

14.3% 

(128)

1.9% 

(17)

0.3% 

(3)
1.58 895

TV-reklam 26.0% (233)
23.9% 

(214)

25.5% 

(229)

21.4% 

(192)

3.2% 

(29)
2.52 897

Tillverkarens/leverantörens/återförsäljarens 

officiella hemsida
26.8% (240)

22.1% 

(198)

24.3% 

(218)

23.3% 

(209)

3.5% 

(31)
2.55 896

Annan information tillgänglig på Internet, 

exempelvis konsumenttester, 

konsumentutvärderingar, nätforum, etc.

33.9% (303)
21.2% 

(190)

25.4% 

(227)

15.5% 

(139)

4.0% 

(36)
2.35 895

Kändisar Lokala och globala kändisar som 

använder produkten, t ex skådespelare, 

företagsledare, tevekändisar 

(programledare och dokusåpadeltagare), 

politiker och lokalt välkända personer

30.4% (272)
18.3% 

(164)

26.1% 

(234)

19.7% 

(176)

5.5% 

(49)
2.52 895

Närstående och/eller bekanta som 

använder produkten
5.3% (47)

9.4% 

(84)

24.4% 

(218)

46.3% 

(414)

14.7% 

(131)
3.56 894

PR i samband med idrottsevents, konserter 

etc.
36.9% (330)

23.7% 

(212)

27.7% 

(248)

10.1% 

(90)

1.6% 

(14)
2.16 894

  answered question 900

  skipped question 265
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33. Gällande Jeans, Kan du tänka dig att köpa:

  Nej Tveksamt Absolut
Rating

Average

Response

Count

Premiummärke, från ca 1500 kr och 

uppåt exempelvis; Armani jeans, 

Boss jeans, 7 for all mankind, Rock 

and Republic, Blue Cult

48.0% (431) 34.4% (309) 17.6% (158) 1.70 898

Volymmärke, ca 500-1500 kr 

exempelvis; Levis, Diesel, Acne, 

Lindeberg, Filippa K, Wrangler

5.9% (53) 17.7% (159) 76.4% (687) 2.71 899

Budgetmärke upp till 500 kr 

exempelvis; H&M jeans, Gina Jeans, 

Zara jeans

15.9% (143) 16.0% (144) 68.1% (614) 2.52 901

  answered question 903

  skipped question 262

34. Vilket påstående stämmer bäst in på dig?

 
Response

Percent

Response

Count

I dagsläget vet jag vilken stil/mode 

som gäller och känner någorlunda 

till det klädesutbud som finns på 

marknaden samt var jag kan hitta 

de kläder som är av intresse för 

mig.

67.0% 602

I dagsläget vet jag vilken stil/mode 

som gäller men vet inte närmare var 

jag kan hitta de kläder som är av 

intresse för mig.

9.2% 83

I dagsläget vet jag inte vilken 

stil/mode som gäller men känner till 

vad som finns i de klädesbutiker 

som intresserar mig.

14.8% 133

I dagsläget vet jag inte vilken 

stil/mode som gäller och känner 

heller inte till klädesutbudet på 

marknaden.

1.3% 12

Jag har inget större intresse av 

kläder, men när jag behöver handla 

går jag till den/de butik/er som jag 

alltid gjort.

5.1% 46

Jag har inget större intresse av 

kläder och har heller inga speciella 

butiker för klädesinköp.

2.6% 23

  answered question 899

  skipped question 266
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35. Har du genomfört ett bilköp?

 
Response

Percent

Response

Count

Ja 26.1% 233

Nej 73.9% 660

  answered question 893

  skipped question 272

36. Gällande bil, Kan du tänka dig att köpa:

  Nej Tveksamt Absolut
Rating

Average

Response

Count

Premiumvarumärke exempelvis; 

BMW, Mercedes
15.9% (140) 26.6% (235) 57.5% (507) 2.42 882

Volymvarumärke exempelvis; Ford, 

Peugeot
4.3% (38) 15.4% (135) 80.3% (706) 2.76 879

Budgetvarumärke exempelvis; Kia, 

Skoda
19.2% (168) 32.3% (283) 48.5% (424) 2.29 875

  answered question 885

  skipped question 280

37. Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av bilåterförsäljare? 

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Prisnivån 0.5% (4) 1.0% (9) 9.2% (79)
41.8% 

(359)

47.5% 

(408)
4.35 859

Varornas kvalitet 0.6% (5) 0.0% (0) 5.4% (46)
22.7% 

(195)

71.3% 

(612)
4.64 858

Stort sortiment av varor 6.7% (57)
16.5% 

(141)

38.7% 

(330)

27.7% 

(236)

10.4% 

(89)
3.19 853

Trendriktigt sortiment
18.5% 

(158)

16.7% 

(143)

39.2% 

(335)

19.4% 

(166)
6.2% (53) 2.78 855

Kända varumärken 5.3% (45) 4.2% (36)
21.6% 

(184)

42.4% 

(361)

26.4% 

(225)
3.80 851

Kundvänligheten 1.4% (12) 1.3% (11)
12.5% 

(107)

35.7% 

(305)

49.1% 

(420)
4.30 855

Personalens kompetens 1.2% (10) 0.8% (7) 8.5% (73)
22.6% 

(193)

66.9% 

(572)
4.53 855

Butikens utformning (disposition, 

inredning, presentation av varor, 

etc.)

7.4% (63)
15.3% 

(131)

41.3% 

(353)

25.4% 

(217)

10.6% 

(91)
3.17 855

Butikens geografiska läge
10.4% 

(89)

21.5% 

(184)

38.1% 

(326)

21.3% 

(182)
8.8% (75) 2.96 856

Öppettider 9.7% (83)
18.4% 

(157)

40.6% 

(347)

22.4% 

(191)
8.9% (76) 3.02 854

 Jag föredrar att köpa bil på annat sätt än hos bilåterförsäljare. Skriv dina argument i fältet nedan 93
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  answered question 859

  skipped question 306

38. I vilka vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av bil? 

  Ingen/marginell
Ganska 

liten

Varken 

stor 

eller 

liten

Ganska 

stor

Mycket 

stor

Rating

Average

Response

Count

Artiklar i dagspress 26.7% (228)
18.9% 

(162)

24.8% 

(212)

24.6% 

(210)

5.0% 

(43)
2.62 855

Annonser i dagspress 28.4% (242)
20.7% 

(176)

28.9% 

(246)

19.5% 

(166)

2.5% 

(21)
2.47 851

Annonsering i tidskrifter/magasin såsom 

exempelvis Teknikens Värld, Damernas 

Värld, Elle, King, Café, etc.

31.1% (264)
17.2% 

(146)

28.7% 

(244)

20.2% 

(172)

2.8% 

(24)
2.47 850

Direktreklam/massutskick (pappersreklam 

i brevlådan, etc.)
50.1% (427)

20.8% 

(177)

21.7% 

(185)

6.8% 

(58)

0.6% 

(5)
1.87 852

Personadresserad reklam 48.1% (411)
20.1% 

(172)

21.2% 

(181)

9.4% 

(80)

1.3% 

(11)
1.96 855

Radioreklam 53.6% (457)
22.5% 

(192)

17.6% 

(150)

5.7% 

(49)

0.6% 

(5)
1.77 853

TV-reklam 24.5% (208)
17.1% 

(145)

27.3% 

(232)

26.0% 

(221)

5.1% 

(43)
2.70 849

Tillverkarens/leverantörens/återförsäljarens 

officiella hemsida
19.5% (165)

13.3% 

(113)

24.2% 

(205)

31.2% 

(264)

11.8% 

(100)
3.02 847

Annan information tillgänglig på Internet, 

exempelvis konsumenttester, 

konsumentutvärderingar, nätforum, etc.

18.9% (161)
10.2% 

(87)

19.2% 

(163)

30.7% 

(261)

21.0% 

(179)
3.25 851

Kändisar lokala och globala kändisar som 

använder produkten, t ex skådespelare, 

företagsledare, tevekändisar 

(programledare och dokusåpadeltagare), 

politiker och lokalt välkända personer

47.8% (409)
21.4% 

(183)

21.5% 

(184)

7.6% 

(65)

1.6% 

(14)
1.94 855

Närstående och/eller bekanta som 

använder eller har använt produkten
7.4% (63)

5.6% 

(48)

17.0% 

(145)

41.9% 

(358)

28.2% 

(241)
3.78 855

PR i samband med idrottsevents, konserter 

etc.
43.1% (366)

20.8% 

(177)

26.0% 

(221)

8.7% 

(74)

1.4% 

(12)
2.05 850

  answered question 856

  skipped question 309
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39. Vilken mån är nedanstående egenskaper viktiga för dig vid val av bil? 

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Stark motor 5.0% (43)
12.3% 

(105)

30.6% 

(261)

42.8% 

(365)
9.2% (78) 3.39 852

Tilltalande design 1.8% (15) 2.7% (23)
13.5% 

(115)

46.8% 

(397)

35.2% 

(299)
4.11 849

Bra driftsekonomi (bränslesnål, låg 

servicekostnad, etc.)
0.9% (8) 1.9% (16) 8.0% (68)

35.8% 

(305)

53.3% 

(454)
4.39 851

Körglädje och prestanda 1.5% (13) 2.6% (22)
16.1% 

(137)

47.1% 

(400)

32.7% 

(278)
4.07 850

Hög säkerhet 1.4% (12) 1.9% (16) 8.1% (69)
34.4% 

(294)

54.2% 

(463)
4.38 854

Statuskänsla
14.9% 

(127)

19.1% 

(163)

36.3% 

(309)

22.5% 

(192)
7.2% (61) 2.88 852

Kvalitetskänsla 2.2% (19) 2.0% (17)
13.7% 

(116)

50.4% 

(427)

31.7% 

(269)
4.07 848

Praktisk t ex stort bagageutrymme 3.1% (26) 8.0% (68)
26.6% 

(226)

39.6% 

(336)

22.7% 

(193)
3.71 849

Miljövänlig 2.3% (20) 5.4% (46)
20.6% 

(176)

35.8% 

(306)

35.8% 

(306)
3.97 854

Komfort 1.3% (11) 1.6% (14)
12.6% 

(107)

48.5% 

(413)

36.0% 

(306)
4.16 851

Andrahandsvärde 3.3% (28) 7.3% (62)
35.3% 

(300)

40.2% 

(342)

14.0% 

(119)
3.54 851

Varumärke 6.1% (52)
10.1% 

(86)

35.7% 

(303)

38.2% 

(324)
9.9% (84) 3.36 849

Bra kvalitet och tillgänglighet vid 

service och reparationer
1.1% (9) 1.5% (13)

11.9% 

(101)

41.5% 

(352)

44.1% 

(374)
4.26 849

  answered question 856

  skipped question 309
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40. Antag att du ska köpa en bil. Hur går du i initialskedet tillväga? Vad stämmer bäst in på dig?

 
Response

Percent

Response

Count

Jag läser på i exempelvis tidningar 

och på Internet för att bygga på min 

kunskap inför köpet

22.6% 195

Jag frågar vänner och bekanta 

som är kunniga och har 

erfarenheter inom området för att 

bilda mig en uppfattning och få 

kunskap

55.3% 476

Eftersom jag är intresserad av bilar 

har jag redan kunskap inom 

området och vet ungefär vad jag vill 

ha

8.0% 69

Jag besöker många återförsäljare 

för att få kunskap om utbudet
8.0% 69

Jag besöker en eller ett fåtal 

återförsäljare för att få kunskap om 

utbudet

2.0% 17

 Annat (skriv i fältet nedan) 4.1% 35

  answered question 861

  skipped question 304

41. Antag att du just ska köpa en personbil, och att du väljer mellan några olika bilmärken. Vilken påverkan har följande 

faktorer på ditt köpbeslut?

  Ingen/marginell
Ganska 

liten

Varken 

stor eller 

liten

Ganska 

stor

Mycket 

stor

Rating

Average

Response

Count

Återförsäljarens bemötande och 

attityder
2.9% (25)

5.4% 

(46)

13.3% 

(114)

48.9% 

(418)

29.4% 

(251)
3.96 854

Säljutlösande annonsering i 

dagstidningar
17.6% (150)

25.6% 

(218)

40.0% 

(340)

15.9% 

(135)
0.9% (8) 2.57 851

Imageannonsering i magasin 25.3% (215)
25.5% 

(217)

35.6% 

(303)

12.0% 

(102)

1.6% 

(14)
2.39 851

Vilka individer som kör bilmodellen 

och som varumärket förknippas 

med

31.2% (266)
22.6% 

(193)

29.3% 

(250)

15.0% 

(128)

1.9% 

(16)
2.34 853

Återförsäljarens 

lokaler/utställningshall
15.0% (128)

27.5% 

(235)

36.6% 

(312)

17.5% 

(149)

3.4% 

(29)
2.67 853

Tillverkarens officiella hemsida 14.1% (120)
17.7% 

(151)

32.8% 

(279)

27.6% 

(235)

7.8% 

(66)
2.97 851

Återförsäljarens officiella hemsida 17.6% (149)
21.2% 

(179)

36.1% 

(305)

20.9% 

(177)

4.3% 

(36)
2.73 846

Annan information tillgänglig på 

Internet, t ex produkttester
8.2% (70)

7.6% 

(65)

19.3% 

(164)

37.1% 

(315)

27.8% 

(236)
3.68 850

PR 16.7% (141)
19.0% 

(161)

41.0% 

(347)

20.0% 

(169)

3.3% 

(28)
2.74 846

  answered question 857
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  skipped question 308
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55 plus

1. Tack för att du tar dig tid och fyller i enkäten. Fyll i de alternativ som passar bäst. Vilket år är du född? (t ex 1954)

 
Response

Count

  256

  answered question 256

  skipped question 0

2. Kön

 
Response

Percent

Response

Count

Man 34.4% 88

Kvinna 65.6% 168

  answered question 256

  skipped question 0

3. I vilket område har du huvudsakligen agerat som konsument? (Om du exempelvis kommer från Tenhult eller Mullsjö och 

handlat regelbundet i Jönköping så ange City Area, annars Rural Area)

 
Response

Percent

Response

Count

Metro Area (Stockholm/Göteborg) 37.9% 97

City Area 

(Örebro/Jönköping/Norrköping/Linköping/Malmö 

etc.)

27.7% 71

Rural Area (städer/tätorter med mindre än 100 

000 invånare)
31.3% 80

Glesbygd = mer än 45 minuters bilresa till tätort 

med minst 3 000 invånare
3.1% 8

  answered question 256

  skipped question 0
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4. Vilken utbildningsnivå har du?

 
Response

Percent

Response

Count

Till och med grundskola alternativt 

folkskola
12.9% 33

Till och med gymnasieskola 37.5% 96

Universitetsutbildning 49.6% 127

  answered question 256

  skipped question 0

5. Hur många personer är ni i hushållet?

 
Response

Percent

Response

Count

1 44.1% 113

2 44.9% 115

3 6.6% 17

4 3.5% 9

5 eller fler 0.8% 2

  answered question 256

  skipped question 0
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6. Hur skulle du allmänt karakterisera ditt sociala nätverk?

 
Response

Percent

Response

Count

Många ytliga kontakter och många 

djupa, där jag känner personer väl.
26.7% 68

Många ytliga kontakter och en del 

djupa
36.1% 92

Många ytliga kontakter och få djupa 18.8% 48

Jag har egentligen inga djupa 

kontakter men många ytliga
7.1% 18

Jag undviker ytliga kontakter och 

koncentrerar mig på djupa
11.4% 29

  answered question 255

  skipped question 1

7. Hur skulle du allmänt karakterisera ditt köpbeteende i valet mellan rationellt (exempelvis; lågt pris, bra garantier, generösa 

öppettider, låg strömförbrukning etc.) och emotionellt (tilltalande varumärke/image, känsloberörande, social acceptans, 

glamor, status, tilltalande design)

 
Response

Percent

Response

Count

Jag är uteslutande rationell 7.1% 17

Jag är mest rationell 36.6% 87

Jag är lite mer rationell än 

emotionell
31.9% 76

Jag är lite mer emotionell än 

rationell
16.8% 40

Jag är mest emotionell 7.1% 17

Jag är uteslutande emotionell 0.4% 1

  answered question 238

  skipped question 18

Page 3



8. Jag förknippar generellt ett högt pris med en hög kvalitet, vad gäller; 

 
Tar helt 

avstånd

Tar delvis 

avstånd

Varken 

eller

Instämmer 

delvis

Instämmer 

helt

Rating

Average

Response

Count

Mat 3.4% (8)
15.5% 

(37)

20.6% 

(49)

52.1% 

(124)
8.4% (20) 3.47 238

Kläder 7.3% (17)
14.2% 

(33)

17.6% 

(41)

48.5% 

(113)
12.4% (29) 3.45 233

Bil 4.3% (10)
11.3% 

(26)

17.8% 

(41)

50.4% 

(116)
16.1% (37) 3.63 230

  answered question 238

  skipped question 18

9. Vilken grad av engagemang känner du inför och kring köpet av följande produkter? 

 
Mycket 

oengagerad

Ganska 

oengagerad

Ganska 

engagerad

Mycket 

engagerad

Rating

Average

Response

Count

Matvaror 2.5% (6) 11.4% (27) 51.5% (122) 34.6% (82) 3.18 237

Kläder 1.3% (3) 20.3% (48) 49.6% (117) 28.8% (68) 3.06 236

Bil 11.3% (26) 16.0% (37) 33.8% (78) 39.0% (90) 3.00 231

  answered question 237

  skipped question 19
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10. vilken är din inställning till konsumtion av varor och produkter?

 
Response

Percent

Response

Count

Jag gillar att konsumera, förnya och 

köpa nytt. Om ekonomiskt utrymme 

finns konsumerar jag oftast så 

mycket som jag har utrymme för

4.6% 11

Jag gillar att konsumera och 

använder gärna en stor del av mitt 

ekonomiska utrymme för att 

konsumera

13.0% 31

Jag försöker undvika att 

konsumera i onödan, men 

konsumerar ändå en hel del

63.9% 152

Jag undviker i möjligaste mån 

konsumtion, jag klarar mig oftast 

med det jag har

16.4% 39

 Annat (skriv i fältet nedan) 2.1% 5

  answered question 238

  skipped question 18
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11. Vilka skäl får dig att undvika konsumtion?

 
Response

Percent

Response

Count

Moraliska – jag har stort 

konsumtionsutrymme medan 

många andra människor är fattiga 

och lider

1.7% 4

Moraliska – jag tycker att man ska 

vara rädd om sina ägodelar och jag 

gillar inte slit-och-slängmentalitet

31.5% 75

Ekonomiska – jag är sparsam 27.7% 66

Miljön. Slit-och-slängmentalitet är 

negativ för miljön
16.8% 40

Jag har inga sådana betänkligheter 

utan konsumerar utan att direkt 

tänka på moraliska, ekonomiska 

och miljömässiga konsekvenser.

17.2% 41

 Annat (skriv i fältet nedan) 5.0% 12

  answered question 238

  skipped question 18
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12. Som konsument har man idag många valmöjligheter. Vilken är din inställning till detta?

 
Response

Percent

Response

Count

Alla de möjligheter och val som jag 

måste ta ställning till, och alla intryck 

som jag får, gör att jag blir mer 

osäker och frustrerad. Jag skulle 

föredra att ha färre möjligheter och 

val

11.9% 28

Alla de möjligheter och val som jag 

måste ta ställning till, och alla intryck 

som jag får, gör mig lite osäker och 

frustrerad. Men jag skulle inte vilja 

vara utan dessa möjligheter och val

20.3% 48

De möjligheter och val som jag 

måste ta ställning till, och alla 

intryck som jag får, påverkar mig 

inte särskilt mycket.

34.3% 81

Alla de möjligheter och val som jag 

måste ta ställning till, och alla intryck 

som jag får, gör mig stimulerad och 

jag känner mig bekväm med att ha 

många valmöjligheter

29.2% 69

Jag skulle vilja ha ännu fler 

valmöjligheter, ju fler val desto bättre 

för mig som konsument

4.2% 10

  answered question 236

  skipped question 20

Page 7



13. I vilken grad tilltalar dig allmänt följande kommunikationskanaler?

 

1=tilltalar 

mig inte 

alls

2 3 4

5=tilltalar 

mig 

mycket

Rating

Average

Response

Count

Internet – 

tillverkarens/leverantörens/återförsäljarens 

hemsida

11.8% 

(28)

11.8% 

(28)

20.7% 

(49)

35.0% 

(83)

20.7% 

(49)
3.41 237

Annan Internet-kommunikation: 

diskussionsforum, YouTube, MySpace, 

bloggar, etc.

48.3% 

(114)

25.0% 

(59)

15.7% 

(37)

8.9% 

(21)
2.1% (5) 1.92 236

TV-reklam
50.0% 

(119)

30.7% 

(73)

17.2% 

(41)
2.1% (5) 0.0% (0) 1.71 238

Radioreklam
63.5% 

(146)

30.4% 

(70)

4.3% 

(10)
1.7% (4) 0.0% (0) 1.44 230

Produktplacering i filmer och media, t ex 

produkter som exponeras eller/och 

kändisar som bär märkesprodukter i filmer 

och media)

62.0% 

(147)

24.5% 

(58)

11.8% 

(28)
1.7% (4) 0.0% (0) 1.53 237

Varumärkesambassadörer: individer, som 

jag känner eller inte känner, som använder 

produkten/varumärket till vardags

43.0% 

(101)

31.1% 

(73)

19.6% 

(46)

6.4% 

(15)
0.0% (0) 1.89 235

Annonser i dagstidning 6.8% (16)
27.7% 

(65)

40.9% 

(96)

22.6% 

(53)
2.1% (5) 2.86 235

Annonser i magasin så som t ex. Allt om 

mat, ELLE interiör, Veckans Affärer, 

Damernas Värld etc.

16.5% 

(38)

27.3% 

(63)

35.9% 

(83)

17.7% 

(41)
2.6% (6) 2.63 231

Direktreklam/massutskick
35.6% 

(84)

28.4% 

(67)

25.0% 

(59)

10.2% 

(24)
0.8% (2) 2.12 236

Personadresserad reklam
47.4% 

(110)

28.9% 

(67)

18.1% 

(42)

5.6% 

(13)
0.0% (0) 1.82 232

Personlig försäljning t ex. uppsökande 

försäljning med bokning per telefon.

85.7% 

(203)

11.4% 

(27)
3.0% (7) 0.0% (0) 0.0% (0) 1.17 237

Utomhusreklam
36.3% 

(85)

40.2% 

(94)

20.5% 

(48)
3.0% (7) 0.0% (0) 1.90 234

PR, t ex. sponsring av sport-, kultur-, 

välgörenhetsevenemang

28.0% 

(65)

33.6% 

(78)

25.4% 

(59)

10.3% 

(24)
2.6% (6) 2.26 232

Produktdemonstrationer i och utanför 

butiker

27.8% 

(65)

29.9% 

(70)

27.8% 

(65)

11.5% 

(27)
3.0% (7) 2.32 234
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Produkttester och recensioner (t ex. Råd 

och Rön)
6.0% (14)

12.8% 

(30)

20.4% 

(48)

40.0% 

(94)

20.9% 

(49)
3.57 235

  answered question 238

  skipped question 18

14. I varumärkessammanhang diskuteras vikten av butikens varumärke (t ex. MQ, ICA, Stadium) och tillverkarens varumärke 

(Filippa K, Tiger, Nike, Findus). Här är frågan vilket som väger tyngst i ditt val av inköpsställe?

 
Response

Percent

Response

Count

Butikens varumärke väger definitivt 

tyngst
3.9% 9

Butikens varumärke väger lite tyngre 

än tillverkarens varumärke
6.5% 15

Båda väger ungefär lika tungt 42.2% 97

Tillverkarens varumärke väger tyngre 

än butikens varumärke
26.1% 60

Tillverkarens varumärke väger 

definitivt tyngst
21.3% 49

 Kommentar 12

  answered question 230

  skipped question 26

Page 9



15. När du köper produkter – t. ex bil, hemelektronik, kläder, mat, -, vilken prisnivå/typ av varumärke kan du tänka dig att köpa?

 
Response

Percent

Response

Count

Bara premiummärken/hög prisnivå 3.4% 8

Bara volymmärken/normal prisnivå 10.5% 25

Bara budgetmärken/låg prisnivå 2.1% 5

Kan tänka mig att köpa premium-, 

volym- eller budgetmärke 

beroende på vilken produkt det 

gäller och situationen

81.9% 194

Undviker konsekvent 

budgetprodukter
1.3% 3

Undviker konsekvent 

premiumprodukter
0.8% 2

 Kommentar 4

  answered question 237

  skipped question 19

16. Varumärke

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Hur viktig är en produkts varumärke 

för dig?
5.9% (14)

20.2% 

(48)

24.8% 

(59)

44.5% 

(106)
4.6% (11) 3.22 238

  answered question 238

  skipped question 18

17. Mode och trender

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Hur viktigt är det för dig att följa 

mode och trender?

17.2% 

(41)

27.7% 

(66)
28.6% (68)

24.8% 

(59)
1.7% (4) 2.66 238

  answered question 238

  skipped question 18

Page 10



18. Hur viktigt är det med en långvarig relation till inköpsstället vid köp av:

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Mat 6.3% (15)
11.8% 

(28)

18.1% 

(43)

47.3% 

(112)

16.5% 

(39)
3.56 237

Kläder
12.7% 

(29)

17.5% 

(40)
32.3% (74)

30.1% 

(69)
7.4% (17) 3.02 229

Bil
19.8% 

(44)

13.1% 

(29)

20.7% 

(46)
34.7% (77)

11.7% 

(26)
3.05 222

  answered question 237

  skipped question 19

19. Hur ofta tar du hjälp av butikspersonal vid köp av:

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Rating

Average

Response

Count

Mat
14.3% 

(34)

47.3% 

(112)

31.2% 

(74)
7.2% (17) 0.0% (0) 2.31 237

Kläder 6.9% (16)
26.2% 

(61)
35.6% (83)

27.0% 

(63)
4.3% (10) 2.96 233

Bil
11.0% 

(25)
9.2% (21)

10.1% 

(23)

18.0% 

(41)

51.8% 

(118)
3.90 228

  answered question 237

  skipped question 19
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20. Hur påverkar följande alternativ ditt engagemang inför och vid ett köp?

  1=inte alls 2 3 4 5=mycket
Rating

Average

Response

Count

Då produkten tar stora ekonomiska 

resurser i anspråk
1.7% (4) 2.6% (6) 9.1% (21)

25.2% 

(58)

61.3% 

(141)
4.42 230

Då produkten innefattas i mitt 

intresse
1.3% (3) 2.6% (6)

10.4% 

(24)

40.9% 

(94)

44.8% 

(103)
4.25 230

Då produkten påverkar hur jag 

uppfattas av andra
33.5% (74)

31.2% 

(69)

21.7% 

(48)

12.2% 

(27)
1.4% (3) 2.17 221

Då det finns fysiska faror med och 

kring produkten
5.8% (13)

10.3% 

(23)

13.9% 

(31)

21.5% 

(48)

48.4% 

(108)
3.96 223

  answered question 237

  skipped question 19

21. När jag gör huvuddelen av mina matvaruinköp sker dessa huvudsakligen:

 
Response

Percent

Response

Count

i en och samma butik 21.8% 50

i ett fåtal butiker 71.2% 163

i ett flertal butiker 7.0% 16

i ett stort antal butiker   0.0% 0

  answered question 229

  skipped question 27
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22. Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av matvarubutik? 

  Oviktigt
Delvis 

oviktigt

Varken 

eller

Delvis 

viktigt
Viktigt

Rating

Average

Response

Count

Prisnivån 4.4% (10) 9.2% (21)
12.7% 

(29)

49.8% 

(114)

24.0% 

(55)
3.80 229

Varornas kvalitet 0.0% (0) 0.0% (0) 1.7% (4)
23.4% 

(54)

74.9% 

(173)
4.73 231

Stort sortimentet av varor 1.3% (3) 4.4% (10) 9.6% (22)
50.2% 

(115)

34.5% 

(79)
4.12 229

Kända varumärken 7.4% (17)
10.4% 

(24)

32.2% 

(74)
36.1% (83)

13.9% 

(32)
3.39 230

Kundvänligheten 0.0% (0) 0.4% (1) 6.1% (14)
41.6% 

(96)

51.9% 

(120)
4.45 231

Personalens kompetens 0.4% (1) 1.7% (4) 9.5% (22)
38.1% 

(88)

50.2% 

(116)
4.36 231

Butikens utformning (disposition, 

inredning, presentation av varor, 

etc.)

1.3% (3) 3.1% (7)
19.7% 

(45)

50.7% 

(116)

25.3% 

(58)
3.96 229

Butikens geografiska läge 0.9% (2) 3.4% (8)
11.2% 

(26)

37.9% 

(88)

46.6% 

(108)
4.26 232

Öppettider 2.6% (6) 6.5% (15)
16.0% 

(37)
41.6% (96)

33.3% 

(77)
3.97 231

  answered question 232

  skipped question 24
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23. Gällande matvaror, kan du tänka dig att köpa:

  Nej Tveksamt Absolut
Rating

Average

Response

Count

Premiummärken (Barilla, 

Ridderheims, Mövenpick, etc.)
4.3% (10) 15.7% (36) 80.0% (184) 2.76 230

Volymmärken (Kungsörnen, Findus, 

etc.)
2.2% (5) 7.9% (18) 89.9% (205) 2.88 228

Budgetmärken (Euroshopper, 

Eldorado, etc.)
19.3% (44) 37.3% (85) 43.4% (99) 2.24 228

  answered question 230

  skipped question 26

24. Sortiment

 
Tar helt 

avstånd

Tar delvis 

avstånd

Varken 

eller

Instämmer 

delvis

Instämmer 

helt

Rating

Average

Response

Count

Jag föredrar ett begränsat sortiment 

eftersom det gör det lättare att hitta 

och välja produkter

19.6% 

(45)

24.8% 

(57)

21.3% 

(49)
28.3% (65) 6.1% (14) 2.77 230

  answered question 230

  skipped question 26

25. Handeln saluför egna varumärken (exempelvis Icas Gott liv!, Coops toalettpapper och Willys wokgrönsaker) Kan du tänka 

dig att köpa handelns egna varumärken, vad gäller dagligvaror?

 
Response

Percent

Response

Count

Absolut 72.9% 167

Tveksamt 22.7% 52

Nej 4.4% 10

 Om nej, varför? 14

  answered question 229

  skipped question 27
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26. Varans ursprungsland

  Helt oviktigt
Ganska 

oviktigt

Ganska 

viktigt
Mycket viktigt

Rating

Average

Response

Count

Hur viktig är varans ursprungsland 

för dig?
5.7% (13) 20.0% (46) 48.3% (111) 26.1% (60) 2.95 230

 Varför? (skriv i fältet nedan) 104

  answered question 230

  skipped question 26

27. Hur viktigt är det för dig att följande varor är producerade i Sverige?

  Helt oviktigt
Ganska 

oviktigt

Ganska 

viktigt
Mycket viktigt

Rating

Average

Response

Count

Grönsaker 6.1% (14) 19.0% (44) 48.5% (112) 26.4% (61) 2.95 231

Kött 8.7% (20) 13.9% (32) 27.7% (64) 49.8% (115) 3.19 231

Övriga matvaror 9.5% (22) 32.5% (75) 46.8% (108) 11.3% (26) 2.60 231

  answered question 232

  skipped question 24
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28. I vilka vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av dagligvaror?

  Ingen/marginell
Ganska 

liten

Varken 

stor 

eller 

liten

Ganska 

stor

Mycket 

stor

Rating

Average

Response

Count

Artiklar i dagspress 11.3% (26)
20.3% 

(47)

30.7% 

(71)

34.2% 

(79)

3.5% 

(8)
2.98 231

Annonser i dagspress 13.4% (31)
26.4% 

(61)

35.5% 

(82)

22.9% 

(53)

1.7% 

(4)
2.73 231

Annonsering i tidskrifter/magasin såsom 

exempelvis; ICA-kuriren, Hemmets Journal, 

Elle mat & vin samt Allt om Mat

13.4% (31)
27.3% 

(63)

35.1% 

(81)

22.5% 

(52)

1.7% 

(4)
2.72 231

Direktreklam/massutskick (pappersreklam 

i brevlådan, etc.)
29.4% (68)

26.4% 

(61)

21.2% 

(49)

22.1% 

(51)

0.9% 

(2)
2.39 231

Personadresserad reklam 39.6% (91)
30.9% 

(71)

23.9% 

(55)

5.7% 

(13)

0.0% 

(0)
1.96 230

Radioreklam 53.5% (123)
30.9% 

(71)

14.8% 

(34)

0.9% 

(2)

0.0% 

(0)
1.63 230

TV-reklam 40.4% (92)
33.8% 

(77)

20.6% 

(47)

5.3% 

(12)

0.0% 

(0)
1.91 228

Tillverkarens/leverantörens/återförsäljarens 

officiella hemsida
33.2% (76)

31.9% 

(73)

20.5% 

(47)

13.5% 

(31)

0.9% 

(2)
2.17 229

Annan information tillgänglig på Internet, 

exempelvis; konsumenttester, 

konsumentutvärderingar, nätforum, etc.

21.4% (49)
23.6% 

(54)

17.5% 

(40)

28.4% 

(65)

9.2% 

(21)
2.80 229

Kändisar: lokala och globala kändisar som 

använder produkten, t ex skådespelare, 

företagsledare, tevekändisar 

(programledare och dokusåpadeltagare), 

politiker och lokalt välkända personer

69.9% (160)
19.2% 

(44)

9.2% 

(21)

1.7% 

(4)

0.0% 

(0)
1.43 229

Närstående och/eller bekanta som 

använder produkten
8.3% (19)

24.8% 

(57)

26.5% 

(61)

36.5% 

(84)

3.9% 

(9)
3.03 230

PR i samband med idrottsevents, konserter 

etc.
55.3% (126)

22.8% 

(52)

16.7% 

(38)

5.3% 

(12)

0.0% 

(0)
1.72 228

  answered question 231

  skipped question 25
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29. När jag handlar matvaror köper jag mestadels:

 
Response

Percent

Response

Count

Premiummärken (Barilla, 

Ridderheims, Mövenpick, etc.)
28.6% 65

Volymmärken (Kungsörnen, 

Findus, etc.)
63.4% 144

Budgetmärken (Euroshopper, 

Eldorado, etc.)
7.9% 18

  answered question 227

  skipped question 29

30. Jag gör största delen av mina klädesinköp:

 
Response

Percent

Response

Count

i en och samma butik 3.6% 8

i ett fåtal butiker 54.5% 122

i ett flertal butiker 36.2% 81

i ett stort antal butiker 5.8% 13

  answered question 224

  skipped question 32
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31. Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av klädesbutik? 

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Prisnivån 2.2% (5)
15.4% 

(35)

18.0% 

(41)

50.9% 

(116)

13.6% 

(31)
3.58 228

Varornas kvalitet 0.0% (0) 1.8% (4) 3.5% (8)
55.5% 

(126)

39.2% 

(89)
4.32 227

Stort sortiment av varor 2.2% (5)
11.5% 

(26)

29.6% 

(67)
43.4% (98)

13.3% 

(30)
3.54 226

Trendriktigt sortiment
11.8% 

(27)

24.0% 

(55)

29.7% 

(68)
30.1% (69) 4.4% (10) 2.91 229

Kända varumärken
14.0% 

(32)

20.5% 

(47)

30.1% 

(69)
31.0% (71) 4.4% (10) 2.91 229

Kundvänligheten 0.0% (0) 1.3% (3) 8.4% (19)
43.6% 

(99)

46.7% 

(106)
4.36 227

Personalens kompetens 0.4% (1) 0.9% (2) 8.4% (19)
44.9% 

(102)

45.4% 

(103)
4.34 227

Butikens utformning (disposition, 

inredning, presentation av varor, 

etc.)

2.7% (6) 5.3% (12)
30.1% 

(68)

44.7% 

(101)

17.3% 

(39)
3.69 226

Butikens geografiska läge 3.1% (7)
10.9% 

(25)

27.9% 

(64)
39.3% (90)

18.8% 

(43)
3.60 229

Öppettider 3.9% (9)
10.5% 

(24)

34.2% 

(78)
37.3% (85)

14.0% 

(32)
3.47 228

  answered question 229

  skipped question 27
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32. I vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av kläder?

  Ingen/marginell
Ganska 

liten

Varken 

stor 

eller 

liten

Ganska 

stor

Mycket 

stor

Rating

Average

Response

Count

Artiklar i dagspress 24.9% (57)
35.4% 

(81)

27.1% 

(62)

10.9% 

(25)

1.7% 

(4)
2.29 229

Annonser i dagspress 22.8% (52)
33.3% 

(76)

28.1% 

(64)

15.4% 

(35)

0.4% 

(1)
2.37 228

Annonsering i tidskrifter/magasin såsom 

exempelvis Damernas Värld, Glamour, 

Elle, Vouge, King, Café, etc.

33.2% (75)
27.4% 

(62)

21.7% 

(49)

15.0% 

(34)

2.7% 

(6)
2.27 226

Direktreklam/massutskick (pappersreklam 

i brevlådan, etc.)
44.5% (102)

30.1% 

(69)

17.0% 

(39)

7.4% 

(17)

0.9% 

(2)
1.90 229

Direktadresserad reklam 48.0% (110)
27.5% 

(63)

20.1% 

(46)

4.4% 

(10)

0.0% 

(0)
1.81 229

Radioreklam 65.5% (148)
23.5% 

(53)

10.6% 

(24)

0.4% 

(1)

0.0% 

(0)
1.46 226

TV-reklam 52.4% (118)
27.1% 

(61)

17.8% 

(40)

2.7% 

(6)

0.0% 

(0)
1.71 225

Tillverkarens/leverantörens/återförsäljarens 

officiella hemsida
40.5% (90)

25.2% 

(56)

23.0% 

(51)

10.8% 

(24)

0.5% 

(1)
2.05 222

Annan information tillgänglig på Internet, 

exempelvis konsumenttester, 

konsumentutvärderingar, nätforum, etc.

32.9% (74)
24.4% 

(55)

17.3% 

(39)

20.9% 

(47)

4.4% 

(10)
2.40 225

Kändisar Lokala och globala kändisar som 

använder produkten, t ex skådespelare, 

företagsledare, tevekändisar 

(programledare och dokusåpadeltagare), 

politiker och lokalt välkända personer

65.6% (149)
22.0% 

(50)

9.7% 

(22)

2.6% 

(6)

0.0% 

(0)
1.49 227

Närstående och/eller bekanta som 

använder produkten
18.5% (42)

26.0% 

(59)

30.4% 

(69)

21.6% 

(49)

3.5% 

(8)
2.66 227

PR i samband med idrottsevents, konserter 

etc.
58.0% (130)

24.6% 

(55)

14.7% 

(33)

2.7% 

(6)

0.0% 

(0)
1.62 224

  answered question 229

  skipped question 27
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33. Gällande Jeans, Kan du tänka dig att köpa:

  Nej Tveksamt Absolut
Rating

Average

Response

Count

Premiummärke, från ca 1500 kr och 

uppåt exempelvis; Armani jeans, 

Boss jeans, 7 for all mankind, Rock 

and Republic, Blue Cult

67.5% (154) 19.7% (45) 12.7% (29) 1.45 228

Volymmärke, ca 500-1500 kr 

exempelvis; Levis, Diesel, Acne, 

Lindeberg, Filippa K, Wrangler

20.8% (47) 26.5% (60) 52.7% (119) 2.32 226

Budgetmärke upp till 500 kr 

exempelvis; H&M jeans, Gina Jeans, 

Zara jeans

17.7% (40) 24.8% (56) 57.5% (130) 2.40 226

  answered question 228

  skipped question 28

34. Vilket påstående stämmer bäst in på dig?

 
Response

Percent

Response

Count

I dagsläget vet jag vilken stil/mode 

som gäller och känner någorlunda 

till det klädesutbud som finns på 

marknaden samt var jag kan hitta 

de kläder som är av intresse för 

mig.

48.0% 110

I dagsläget vet jag vilken stil/mode 

som gäller men vet inte närmare var 

jag kan hitta de kläder som är av 

intresse för mig.

9.2% 21

I dagsläget vet jag inte vilken 

stil/mode som gäller men känner till 

vad som finns i de klädesbutiker 

som intresserar mig.

21.0% 48

I dagsläget vet jag inte vilken 

stil/mode som gäller och känner 

heller inte till klädesutbudet på 

marknaden.

4.4% 10

Jag har inget större intresse av 

kläder, men när jag behöver handla 

går jag till den/de butik/er som jag 

alltid gjort.

11.4% 26
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Jag har inget större intresse av 

kläder och har heller inga speciella 

butiker för klädesinköp.

6.1% 14

  answered question 229

  skipped question 27

35. Har du genomfört ett bilköp?

 
Response

Percent

Response

Count

Ja 85.4% 182

Nej 14.6% 31

  answered question 213

  skipped question 43

36. Gällande bil, Kan du tänka dig att köpa:

  Nej Tveksamt Absolut
Rating

Average

Response

Count

Premiumvarumärke exempelvis; 

BMW, Mercedes
33.8% (73) 23.6% (51) 42.6% (92) 2.09 216

Volymvarumärke exempelvis; Ford, 

Peugeot
10.8% (23) 17.9% (38) 71.2% (151) 2.60 212

Budgetvarumärke exempelvis; Kia, 

Skoda
32.9% (69) 35.7% (75) 31.4% (66) 1.99 210

  answered question 221

  skipped question 35
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37. Hur betydelsefulla är följande faktorer i ditt val av bilåterförsäljare? 

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Prisnivån 4.1% (9) 2.3% (5) 8.3% (18)
54.8% 

(119)

30.4% 

(66)
4.05 217

Varornas kvalitet 2.8% (6) 0.0% (0) 1.8% (4)
27.1% 

(59)

68.3% 

(149)
4.58 218

Stort sortiment av varor
11.7% 

(25)

12.1% 

(26)
33.6% (72)

31.8% 

(68)

10.7% 

(23)
3.18 214

Trendriktigt sortiment
27.3% 

(59)

20.4% 

(44)
32.4% (70)

14.8% 

(32)
5.1% (11) 2.50 216

Kända varumärken
11.6% 

(25)
7.4% (16)

13.0% 

(28)

48.1% 

(104)

19.9% 

(43)
3.57 216

Kundvänligheten 3.7% (8) 1.4% (3) 4.2% (9)
31.0% 

(67)

59.7% 

(129)
4.42 216

Personalens kompetens 2.8% (6) 0.9% (2) 1.8% (4)
23.4% 

(51)

71.1% 

(155)
4.59 218

Butikens utformning (disposition, 

inredning, presentation av varor, 

etc.)

8.8% (19)
14.0% 

(30)
39.1% (84)

26.5% 

(57)

11.6% 

(25)
3.18 215

Butikens geografiska läge
11.5% 

(25)

17.0% 

(37)
37.2% (81)

24.3% 

(53)

10.1% 

(22)
3.05 218

Öppettider
10.6% 

(23)

15.2% 

(33)
32.3% (70)

26.7% 

(58)

15.2% 

(33)
3.21 217

 Jag föredrar att köpa bil på annat sätt än hos bilåterförsäljare. Skriv dina argument i fältet nedan 26

  answered question 218

  skipped question 38
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38. I vilka vilken grad tror du följande faktorer påverkar dig inför och vid ett köp av bil? 

  Ingen/marginell
Ganska 

liten

Varken 

stor 

eller 

liten

Ganska 

stor

Mycket 

stor

Rating

Average

Response

Count

Artiklar i dagspress 16.9% (37)
15.5% 

(34)

26.5% 

(58)

34.2% 

(75)

6.8% 

(15)
2.99 219

Annonser i dagspress 20.2% (44)
25.2% 

(55)

30.7% 

(67)

21.1% 

(46)

2.8% 

(6)
2.61 218

Annonsering i tidskrifter/magasin såsom 

exempelvis Teknikens Värld, Damernas 

Värld, Elle, King, Café, etc.

28.3% (62)
26.5% 

(58)

22.8% 

(50)

20.5% 

(45)

1.8% 

(4)
2.41 219

Direktreklam/massutskick (pappersreklam 

i brevlådan, etc.)
43.6% (96)

27.3% 

(60)

20.9% 

(46)

7.3% 

(16)

0.9% 

(2)
1.95 220

Personadresserad reklam 45.7% (100)
24.2% 

(53)

22.8% 

(50)

5.9% 

(13)

1.4% 

(3)
1.93 219

Radioreklam 61.8% (136)
24.5% 

(54)

11.4% 

(25)

2.3% 

(5)

0.0% 

(0)
1.54 220

TV-reklam 49.1% (107)
22.0% 

(48)

22.5% 

(49)

6.0% 

(13)

0.5% 

(1)
1.87 218

Tillverkarens/leverantörens/återförsäljarens 

officiella hemsida
28.6% (62)

14.3% 

(31)

24.9% 

(54)

24.9% 

(54)

7.4% 

(16)
2.68 217

Annan information tillgänglig på Internet, 

exempelvis konsumenttester, 

konsumentutvärderingar, nätforum, etc.

22.8% (50)
8.7% 

(19)

18.3% 

(40)

31.1% 

(68)

19.2% 

(42)
3.15 219

Kändisar lokala och globala kändisar som 

använder produkten, t ex skådespelare, 

företagsledare, tevekändisar 

(programledare och dokusåpadeltagare), 

politiker och lokalt välkända personer

67.4% (147)
20.6% 

(45)

11.0% 

(24)

0.9% 

(2)

0.0% 

(0)
1.45 218

Närstående och/eller bekanta som 

använder eller har använt produkten
21.1% (46)

14.2% 

(31)

21.1% 

(46)

35.8% 

(78)

7.8% 

(17)
2.95 218

PR i samband med idrottsevents, konserter 

etc.
63.1% (137)

18.4% 

(40)

14.7% 

(32)

3.7% 

(8)

0.0% 

(0)
1.59 217
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39. Vilken mån är nedanstående egenskaper viktiga för dig vid val av bil? 

 
Helt 

oviktigt

Ganska 

oviktigt

Varken 

eller

Ganska 

viktigt

Mycket 

viktigt

Rating

Average

Response

Count

Stark motor 3.7% (8) 9.8% (21)
28.5% 

(61)

46.7% 

(100)

11.2% 

(24)
3.52 214

Tilltalande design 4.2% (9) 2.8% (6)
13.6% 

(29)

54.2% 

(116)

25.2% 

(54)
3.93 214

Bra driftsekonomi (bränslesnål, låg 

servicekostnad, etc.)
1.4% (3) 0.9% (2) 6.4% (14)

35.3% 

(77)

56.0% 

(122)
4.44 218

Körglädje och prestanda 1.8% (4) 2.8% (6) 5.0% (11)
40.4% 

(88)

50.0% 

(109)
4.34 218

Hög säkerhet 2.3% (5) 0.5% (1) 4.7% (10)
26.5% 

(57)

66.0% 

(142)
4.53 215

Statuskänsla
23.5% 

(51)

18.0% 

(39)
33.2% (72)

19.8% 

(43)
5.5% (12) 2.66 217

Kvalitetskänsla 1.8% (4) 2.3% (5) 7.3% (16)
47.2% 

(103)

41.3% 

(90)
4.24 218

Praktisk t ex stort bagageutrymme 2.3% (5) 6.0% (13)
15.3% 

(33)
44.4% (96)

31.9% 

(69)
3.98 216

Miljövänlig 3.7% (8) 2.8% (6)
15.6% 

(34)

34.9% 

(76)
43.1% (94) 4.11 218

Komfort 1.4% (3) 0.0% (0) 8.8% (19)
43.7% 

(94)
46.0% (99) 4.33 215

Andrahandsvärde 3.7% (8) 7.0% (15)
19.5% 

(42)
43.3% (93)

26.5% 

(57)
3.82 215

Varumärke 8.4% (18) 9.3% (20)
25.2% 

(54)
40.2% (86)

16.8% 

(36)
3.48 214

Bra kvalitet och tillgänglighet vid 

service och reparationer
1.4% (3) 1.4% (3) 5.1% (11)

31.8% 

(69)

60.4% 

(131)
4.48 217
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40. Antag att du ska köpa en bil. Hur går du i initialskedet tillväga? Vad stämmer bäst in på dig?

 
Response

Percent

Response

Count

Jag läser på i exempelvis tidningar 

och på Internet för att bygga på min 

kunskap inför köpet

20.2% 44

Jag frågar vänner och bekanta som 

är kunniga och har erfarenheter 

inom området för att bilda mig en 

uppfattning och få kunskap

21.6% 47

Eftersom jag är intresserad av bilar 

har jag redan kunskap inom 

området och vet ungefär vad jag vill 

ha

27.5% 60

Jag besöker många återförsäljare 

för att få kunskap om utbudet
8.7% 19

Jag besöker en eller ett fåtal 

återförsäljare för att få kunskap om 

utbudet

13.8% 30

 Annat (skriv i fältet nedan) 8.3% 18

  answered question 218
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41. Antag att du just ska köpa en personbil, och att du väljer mellan några olika bilmärken. Vilken påverkan har följande 

faktorer på ditt köpbeslut?

  Ingen/marginell
Ganska 

liten

Varken 

stor eller 

liten

Ganska 

stor

Mycket 

stor

Rating

Average

Response

Count

Återförsäljarens bemötande och 

attityder
6.0% (13)

8.3% 

(18)

11.0% 

(24)

46.3% 

(101)

28.4% 

(62)
3.83 218

Säljutlösande annonsering i 

dagstidningar
24.8% (54)

27.1% 

(59)

33.0% 

(72)

14.7% 

(32)
0.5% (1) 2.39 218

Imageannonsering i magasin 33.0% (72)
28.9% 

(63)

28.9% 

(63)

9.2% 

(20)
0.0% (0) 2.14 218

Vilka individer som kör bilmodellen 

och som varumärket förknippas 

med

56.9% (123)
23.6% 

(51)

16.2% 

(35)
3.2% (7) 0.0% (0) 1.66 216

Återförsäljarens 

lokaler/utställningshall
23.4% (51)

25.2% 

(55)

32.6% 

(71)

17.9% 

(39)
0.9% (2) 2.48 218

Tillverkarens officiella hemsida 26.3% (57)
19.8% 

(43)

24.0% 

(52)

22.1% 

(48)

7.8% 

(17)
2.65 217

Återförsäljarens officiella hemsida 28.1% (61)
23.0% 

(50)

25.8% 

(56)

15.7% 

(34)

7.4% 

(16)
2.51 217

Annan information tillgänglig på 

Internet, t ex produkttester
15.8% (34)

11.2% 

(24)

14.4% 

(31)

32.6% 

(70)

26.0% 

(56)
3.42 215

PR 34.0% (72)
27.8% 

(59)

26.9% 

(57)

10.8% 

(23)
0.5% (1) 2.16 212
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