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Sammanfattning 

Bakgrund: Tidigare studier indikerar på en attitydförändring till konsumtionslån, där 

konsumtionslån blir en allt mer socialt accepterad lösning. Det vittnas även om att mängden 

konsumtionslån har ökat de senaste åren. En del av problemet som belysts, är även att aggressiv 

marknadsföring skulle kunna bidra till denna attitydförändring. Tidigare studier och rapporter 

vittnar om att ålder är en aspekt som spelar roll för hur utsatt olika grupper är, vilket gör det till 

ett viktigt ämne att undersöka. Med utgångspunkt i problembakgrunden formuleras 

frågeställningen.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilka kommunikationseffekter som kan urskiljas från  

reklam om konsumtionslån, samt vilka attityder till konsumtionslån som kan urskiljas. 

Huruvida generationstillhörighet påverkar kommunikationseffekter från reklam om 

konsumtionslån samt konsumtionslån i sig. 

Metod: Genom en kvalitativ metod samlades empiriska data in, detta i form av 16 intervjuer. 

Intervjupersonerna utgjordes av konsumenter från Generation Y, Generation X och Generation 

Baby boomer.  

Slutsats: Studien visar att det finns variationer gällande hur de olika generationerna förhåller 

sig till reklam gällande konsumtionslån, samt dess attityder till att ta konsumtionslån. 

Generation Y verkar vara mer utsatta då de inte verkar ha en lika befäst attityd till ämnet, 

jämfört med de äldre generationerna. Hos de intervjupersoner som medverkar i studien finns 

inga direkta indikationer på att konsumtionslån skulle vara en accepterad lösning, vilket inte 

påvisar en attitydförändring.  

Nyckelord: Kommunikationseffekter, attityd, konsumtionslån, hierarkieffekter, 

generationstillhörighet, Generation Y, Generation X, Baby boomer. 

 

  



 
 

Abstract 

Background: Previous studies indicate an attitude change to consumer loans, where 

consumption loans become an increasingly socially accepted solution. It is also testified that 

the amount of consumer loans has increased in recent years. Part of the problem highlighted, is 

also that aggressive marketing could contribute to this attitude change. Earlier studies and 

reports testify that age is an aspect that plays a role in how vulnerable different groups are, 

which makes it an important subject to investigate. Based on the problem background, the 

question is formulated. 

Purpose: The purpose of the study is to describe which communication effects that can be 

distinguished from advertising on consumer loans, and which attitudes for consumer loans that 

can be distinguished. Whether generation affiliation affects communication effects from 

advertising on consumer loans and consumption loans in itself. 

Method: Through a qualitative method, empirical data were collected, this in the form of 16 

interviews. The interviewees consisted of consumers from Generation Y, Generation X and 

Generation Baby boomer. 

Conclusion: The study shows that there are variations regarding how the different generations 

relate to advertising regarding consumer loans and its attitudes towards taking consumer loans. 

Generation Y seems to be more vulnerable as they do not seem to have an equally strong attitude 

to the subject, compared to the older generations. In the interviewees who participate in the 

study, there are no direct indications that consumption loans would be an accepted solution, 

which does not indicate an attitude change. 

Keywords: Communication effects, attitude, consumption loans, hierarchy effects, generation 

affiliation, Generation Y, Generation X, Baby boomer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Centrala begrepp 

Kommunikationseffekter: Kommunikationseffekter handlar om att konsumenten bearbetar 

marknadskommunikation (Kotler, Armstrong & Parment, 2017). Det finns olika 

mikromålsmodeller som hanterar kommunikationseffekter beroende på typ av produkt/tjänst. 

Denna studie fokuserar på kunskap, gillande, preferens och övertygelse som utgör de delar som 

ligger till grund för effekter som samverkar med attityder i Kotlers mikromålskedja (Dahlén, 

Lange och Rosengren, 2017). 

Konsumtionslån: Små lån vanligtvis med hög effektiv ränta, vilket gör dem dyra 

(Finansinspektionen, 2018). 

Generation Y: Konsumenter födda från 80-tal fram till och med 90-tal (Nationalencyklopedin, 

u.å).  

Generation X: Konsumenter födda tidigt 60-tal fram till och med början på 80-talet 

(Nationalencyklopedin, u.å) 

Generation Baby boomer: Konsumenter födda mitten av 40-talet till och med slutet på 50-

talet (Kotler et al., 2017)  
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1 Inledning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet som studien berör, samt motiv till 

varför det är ett aktuellt problem att undersöka. Problembakgrunden och problemdiskussionen 

leder fram till studiens problemformulering. Även studiens syfte och avgränsningar kommer att 

presenteras.  

Denna studie avser att undersöka reklam gällande konsumtionslån och hur dess 

kommunikationseffekter skiljer sig mellan generationer. Vid genomförandet kommer reklam 

om konsumtionslån vara en utgångspunkt, för att sedan undersöka vilka 

kommunikationseffekter detta resulterar i. Tidigare forskning visar att ålder är en central 

variabel avseende attityder, både till reklam (van der Goot, Rozendaal, Opree, Ketelaar & Smit, 

2018) och kredit (Kamleitner & Kirchler, 2007). Detta ligger till grund för att undersöka det 

aktuella ämnet utifrån antagandet, att olika generationer är olika mottagliga för denna typ av 

reklam. Ytterligare ett antagande studien utgår från är, att kommunikationseffekterna bör bli 

olika beroende på generationstillhörighet.   

1.1 Bakgrund 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å), så var marknadsföring tidigare främst en åtgärd som företag 

vidtog för att få sålt sina varor, utan att lägga så mycket fokus på vem som köpte varan eller 

varför. Idag går det snarare ut på att företag försöker utröna vad befintliga och potentiella 

kunder behöver och sedan kommunicera att företaget erbjuder just detta. Det finns även en 

aspekt i marknadsföring som går ut på att få konsumenter att uppleva ett behov, som kanske 

inte fanns hos dem från början (Nationalencyklopedin, u.å). Mai och Schoeller (2009) påpekar 

att marknadsförare tack vare dagens teknologi har många verktyg att använda sig av, för att nå 

ut till befintliga och potentiella kunder, vilket gör att konsumenter kan utsättas mer frekvent för 

reklam idag.  

Barker och Saren (2016) menar att, generellt så anses attityder kunna påverka hur benägen en 

person är, att reagera negativt eller positivt på exempelvis en reklam eller en service.  Attityder 

är ett begrepp som återkommer inom många delar av marknadsföring, inte minst inom 

marknadskommunikation som reklam. När människor utvärderar saker i sin omvärld, oavsett 

om det är negativt eller positivt kopplat, så speglas deras attityder. Ett generellt antagande är 

att attityder påverkar hur människor reagerar i ett beteendeperspektiv, attityder påverkar alltså 

konsumenters beteende enligt Barker och Saren (2016). Petty, Heesacker och Hughes (1997) 
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menar att beteendet inte bara påverkas av de egna attityderna utan även av exempelvis 

omgivningens attityder och normer. Attityder kan ses som graden av gillande eller ogillande, 

om konsumenten uppfattar det som marknadsförs som fördelaktigt eller ofördelaktigt (Ajzen & 

Fishbein, 2000). Rosengren och Sjödin (2011) menar att syftet med reklam är att påverka 

konsumenters beteende. Många gånger handlar det inte främst om att förändra beteendet idag 

utan i framtiden genom mentala effekter, i dessa utgör attityder och attitydförändring en viktig 

del. Dahlén et al. (2017) menar att marknadskommunikationens utformning påverkar hur 

konsumenter uppmärksammar reklamen. Förutsatt att konsumenten tilltalas av det annonserade 

så kan kommunikationseffekter uppstå och eventuellt bidra till en attitydförändring. Attityder 

utgör en väsentlig del av kommunikationseffekter, vilka Dahlén et al. (2017) menar är 

avgörande för att reklam ska kunna påverka konsumenten. Kommunikationseffekter är av 

största vikt för att potentiella konsumenter ska ge önskad respons, vilket är intention att slutföra 

köp.  

Hume (2009) menar att hållbar handel och miljömedvetna val är ämnen som hamnar på allt fler 

läppar. Trots det så fortsätter många att konsumera allt mer. En aspekt kring problematiken med 

den ökade konsumtionen är ett förändrat köpbeteende. I takt med konsumtionsökningen, så har 

även reklamutgifterna ökat menar Ekström, Ottosson och Parment (2017), vilket påvisar en 

koppling mellan reklam och konsumtion. Enligt Östberg och Kaijser (2010), så kan konsumtion 

översättas till nytta för att förklara hur människor spenderar sina pengar. Konsumenter köper 

den vara som upplevs ge störst nytta. Ett annat exempel som kan bidra till ökad konsumtion är 

iögonfallande konsumtion. Håkansson (2017) menar att detta är konsumtion som ämnar att vara 

onödig, för att kunna uppnå effekt av att signalera status. I detta fall kan då nyttan utgöra en 

upplevd nytta i form av ökad status. Håkansson (2017) menar dock att denna nytta kan bli 

misslyckad och leda till en negativ spiral om personer konsumerar i relation till andra och inte 

till sig själv. Risken blir att konsumtionen ökar med ökade kostnader som resultat, utan ökad 

nytta.  

Enligt Finansinspektionen (2018), så är konsumtionslån ofta små till storleken och dyra, då den 

effektiva räntan ofta är hög. De menar att dessa lån har ökat de senaste fyra åren. Kamleitner 

och Kirchler (2007) menar att attityd kan vara en avgörande faktor vid konsumtionslån. Enligt 

Konsumentverkets författningssamling (2011) får marknadsföring inte i någon form utmåla 

kredit som en bekymmersfri lösning på ekonomiska problem. Östberg och Kaijser (2010) menar 

att reklam kan ha effekter som påverkar konsumtionen genom att framställa deras produkter på 

ett sådant sätt att människors liv skulle bli bättre om de köpte deras produkt. Detta skulle kunna 
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kopplas till reklam om konsumtionslån som ofta presenterar en möjlighet att konsumera även 

om konsumenten inte har pengar. Rosengren och Sjödin (2011) menar dock att det i grunden 

krävs ett kategoribehov och en attityd som är tillräckligt positiv för att kunna se produkten eller 

tjänsten som en acceptabel lösning. 

Magnus Hedberg som varit programledare för Lyxfällan i femton säsonger, har deltagit i en 

intervju (“Magnus Hedberg om”, 2018). Enligt Magnus Hedberg så har konsumtionslån blivit 

normaliserat och nämner särskilt denna förändring hos unga. Vidare så menar han att det 

numera är väldigt enkelt att ta den här typen av lån. Idag kan lån ske helt utan personlig kontakt 

via nätet, när som helst på dygnet, vilket han menar är en bidragande orsak till att 

konsumtionslånen ökar.  

Van der Goot et al. (2018), menar att attityd till reklam skiljer sig mellan olika generationer. 

Kamleitner och Kirchler (2007) menar även att konsumentens ålder kan påverka attityden till 

konsumtionslån. Detta indikerar på att ålder har betydelse för konsumenters attityder. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å) kan generationstillhörighet uppdelas utifrån ålder och är ett 

vedertaget sätt att kategorisera konsumenter med gemensamma nämnare. Varje generation 

antas ha olika karaktärsdrag som konsumenter. En indelning är Generation Y, Generation X 

och Baby boomers.  

1.2 Problematisering 

Finansinspektionens rapport (2018) belyser ökningen av konsumtionslån i Sverige. En möjlig 

parallell skulle kunna dras till Hume (2009), som menar att det finns en problematik i samhället 

med den ökade konsumtionen. Hållbarheten i detta konsumtionsmönster kan ifrågasättas. Enligt 

Finansinspektionen (2018), så kan ökningen av konsumtionslån resultera i överskuldsättning. 

Roberts och Jones (2001) menar att antalet unga som ansökt om personlig konkurs har ökat. 

Ökningen av konsumtionslån påverkar inte bara den enskilda individen utan även dennes 

omgivning och hela samhället (Finansinspektionen, 2018). Kamleitner och Kirchler (2007) 

menar att skuldsättning i privata hushåll är en konsekvens av en ökande användning av 

konsumtionskredit. De menar att kreditlösningar har fått en större social acceptans. Även Dow 

(2017) påpekar att ökningen av konsumtionskrediter kan härledas till en ökad social acceptans.  

Frida Bratt från Dina Pengar och Per Nordkvist från Finansinspektionen deltog i en intervju 

(“FI: Konsumentlånen har ökat”, 2018). I denna intervju menar Frida Bratt att det har skett en 

attitydförändring, vad konsumenter anser är okej att låna till. Hon menar även att aggressiv 

marknadskommunikation är en bidragande orsak till problematiken till konsumtionslån. Enligt 
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Per Nordkvist har det tillkommit viss lagändring, men poängterar att marknadsföringen behöver 

bli mer måttfull. Trots varningar gällande att aggressivare reklam om konsumtionslån bidrar till 

en attitydförändring, så saknas forskning kring dess kommunikationseffekter. 

Kommunikationseffekter är av stor vikt för konsumentens köpintention och hur 

kommunikationseffekter kan påverka konsumentens attityd (Dahlén et al., 2017). Detta väcker 

frågan om huruvida reklamens kommunikationseffekter skulle kunna bidra till den sociala 

acceptansen som Dow (2017) menar har ökat, samt till överskuldsättningen som 

Finansinspektionen (2018) larmar om.  

Även Roberts och Jones (2001), menar att konsumenter har förändrat sin attityd till pengar och 

spenderar både mer och snabbare. Vilket  skulle kunna ses som att synen  på konsumtionslån 

har förändrats, att konsumenter engagerar sig mindre. Petty et al. (1997) menar att, om många 

individer ändrar attityd, medför det att även normerna i samhället kan förändras. Om 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån leder till attitydförändring, skulle 

detta även kunna medföra förändrade normer gällande konsumtionslån. Enligt Petty et al. 

(1997) skulle förändringen även kunna bidra till ett förändrat beteende i förlängningen. Genom 

att förstå huruvida attityder till konsumtionslån har förändrats kan det bidra med en förståelse 

för den framtida marknaden och de problem som kan uppstå ur detta (Dow, 2017). Wu (2001) 

menar att konsumentens engagemang påverkar hur snabbt de agerar. Denne menar även att vid 

lågt engagemang kan konsumenten agera först för att sedan utvärdera sitt beslut. Ogenomtänkta 

beslut gällande konsumtionslån skulle på detta sätt, kunna ge förödande konsekvenser och leda 

till överskuldsättning. Enligt Håkansson (2017) är knuffning ett sätt att påverka konsumenters 

val, genom hur information framställs. Vilket skulle kunna kopplas till utsatta grupper och 

tveksam marknadsföring, hur kommunikationseffekter kan leda till attitydförändring. 

Håkansson (2017) menar dock att knuffning inte kan få konsumenter att handla på ett sätt som 

de inte alls vill.  

I marknadsföringslagen (2008:486) står det skrivet att marknadsföring inte får ske på ett 

vilseledande sätt. Trots detta förekommer tveksam reklam om konsumtionslån, som 

konsumenter utsätts för frekvent, enligt Svenska Dagbladet (2015). Enligt SOU 2018:1 tillhör 

både unga och gamla en utsatt grupp, som skulle kunna vara mer påverkbara för 

marknadskommunikation och dess kommunikationseffekter. Vilket indikerar på att ålder är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till vid undersökning av marknadskommunikation av 

konsumtionslån, för att belysa vilken påverkan reklam inom detta område har. Dahlén et al. 

(2017) menar att de som precis har börjat intressera sig för produkten är lättare att påverka än 
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de som har haft attityden länge. Detta förstärker vikten av att undersöka konsumenters attityd i 

förhållande till ålder. Till följd av olika karaktärsdrag hos generationerna 

(Nationalencyklopedin, u.å), så kan det antas att kommunikationseffekterna från reklam 

gällande konsumtionslån skiljer mellan generationstillhörigheter. Soh, Rezaei och Gu (2017) 

menar att Generation Y gärna spenderar för att stärka sin självbild och söker högre social status. 

Tillsammans med att de har en mer liberal syn på att spendera pengar enligt Soh et al. (2017), 

så skulle denna generationsgrupp kunna vara mer utsatta för den negativa spiral som Håkansson 

(2017) belyser. Även Hira (1997) belyser att yngre spenderar mer än de har råd med än äldre 

och att det skapar problem för dem. Detta innebär att kommunikationseffekterna från reklam 

om konsumtionslån är väsentligt att undersöka för att få en indikation om hur attityderna skiljer 

sig mellan olika generationer. Om kommunikationseffekterna från reklamen leder till mer 

positiva attityder till konsumtionslån inom vissa generationsgrupper, skulle detta kunna 

innebära att de kan knuffas till beslut och vara mer utsatta för reklam om konsumtionslån. Det 

finns starka indikationer på att Generation Y skulle kunna vara en utsatt grupp där 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån kan knuffa dem mot handling i större 

utsträckning än andra grupper. Generation X bedöms vara svårare att nå via reklam än andra 

generationer, tack vare att de är skeptiska till reklam och att de visar högt engagemang inför 

köp (Kotler et al., 2017) och verkar därmed inte heller så utsatta. Generation Baby boomers är 

rationella snarare än emotionella vid konsumtion (Kotler et al., 2017). Genom att de har en 

tendens att söka sig till sådant de använt tidigare och känner igen (Gardiner, Grace & King, 

2013), så indikerar detta på att de inte borde vara en utsatt grupp. Enligt van der Goot et al. 

(2018) är denna generation även den mest negativa till reklam. Detta går dock emot SOU:s 

2018:1 rapport om att gamla skulle tillhöra en utsatt grupp gällande reklam.  

Det finns varningar som indikerar att  reklam om konsumtionslån har förändrat synen på 

konsumtionslån. Attitydförändring och normalisering är några av de effekter som artikuleras 

som risker kopplade till reklam om konsumtionslån. Mycket tyder även på att det finns 

skillnader i hur konsumenter i olika generationer påverkas av kommunikationseffekter från 

denna reklam.  

1.3 Problemformulering 

Hur skiljer sig kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån, mellan konsumenter 

från olika generationer?  
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån 

skiljer sig mellan olika generationer. En del i syftet är även att undersöka vilka attityder som 

finns till att ta konsumtionslån, huruvida generationstillhörighet påverkar attityden till reklam 

om konsumtionslån och konsumtionslån i sig. Ambitionen är att uppmärksamma om det finns 

kopplingar mellan konsumenters attityder till reklam från kreditbolag och attityder till 

konsumtionslån. Samt om reklamen skapar olika kommunikationseffekter beroende på 

generationstillhörighet, som påverkar deras attityd till att ta lån. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie avser att fokusera på problematiken ur ett konsumentperspektiv, 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån, samt attityder till att ta 

konsumtionslån. Studien kommer utgå från att beskriva kommunikationseffekter och 

konsumenters attityder i relation till deras generationstillhörighet. Ingångspunkten är därmed 

endast variablerna kommunikationseffekter, attityder och generation. Andra variabler kan 

framkomma under datainsamlingen och påverka resultatet, studien kommer att ta hänsyn till 

dessa. De kommer dock inte att utgöra en grundläggande bas för studien, förutsatt att de inte är 

av avgörande betydelse för resultatet. Avsikten är inte att granska kreditbolagen eller 

lagstiftningen på djupet. Studien avser alltså inte att utreda ifall kreditbolags marknadsföring är 

vilseledande eller om de utmålar konsumtionslån som en bekymmersfri lösning, ur ett juridiskt 

perspektiv. 
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2 Teori 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensram som arbetet utgår ifrån. 

Marknadskommunikation och dess kommunikations- samt hierarki-effekter beskrivs. 

Generation Y, Generation X och Generation Baby boomer beskrivs och förtydligas utifrån 

karaktäristiska drag som konsumenter. 

2.1 Kommunikationseffekter 

Marknadskommunikation handlar om att utveckla meddelanden för att nå ut till vissa specifika 

målgrupper, det är av avgörande betydelse att konsumenterna kan förstå och agera utifrån 

meddelandena. Dessa meddelanden bör vara av värde för mottagarna för att ge attityder och 

beteenderespons (Baines, Fill & Rosengren, 2017). Målet med marknadskommunikation är att 

få respons och ett viktigt delmål är att få kommunikationseffekter. Dahlén et al. (2017) menar 

att målgruppen först behöver exponeras för reklamen. För att bearbeta reklamen krävs det, att 

konsumenten uppmärksammar och tilltalas av hur marknadskommunikationen är utformad. 

Förutsatt att reklamen har bearbetats av konsumenten så kan  kommunikationseffekter uppstå. 

Kommunikationseffekter är viktiga i kedjan för att nå målgruppsrespons. Det är i detta steget 

som konsumenters attityder utformas.  

 

 

Figur 1: Delmålsmodell för att nå kommunikationseffekter, som kan leda till målgruppsrespons (Dahlén 

et al., 2017). 

 

2.1.1 Hierarki-effekter 

Buyer readiness stages är en mikromålskedja av hierarki-effekter, ett verktyg för att hantera 

marknadskommunikation (Kotler et al., 2017). Dahlén et al. (2017), menar att en central del i 

mikromålskedjan är att uppnå kommunikationseffekter. AIDA, DAGMAR och Kotlers modell 

är tre välkända mikromålskedjor. AIDA behandlar enklare produkter som inte kräver så mycket 

bearbetning av konsumenterna, den omfattar inga komplicerade kommunikationseffekter. De 

steg som ingår i AIDA är uppmärksamhet, intresse, begär och handling. DAGMAR behandlar 

lite mer komplicerade produkter, här krävs det mer bearbetning från konsumenterna. De steg 

som ingår i DAGMAR är uppmärksamhet, förståelse, övertygelse och handling. Kotlers 
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mikromålskedja, som även kallas Buyer readiness stages, passar i en kontext bland etablerade 

alternativ, där det är angeläget att differentiera sig från många konkurrenter (Dahlén et al., 

2017).  Konsumtionslånebranschen är starkt konkurrensutsatt, med många aktörer som gör 

reklam inom branschen.  

Kotlers modell beskriver vägen från att konsumenten exponeras för  reklam till det att 

konsumenten köper produkten eller tjänsten. Modellen bygger på tre delar, där den första är att 

konsumenten uppmärksammar produkten eller tjänsten. Den andra delen är konsumentens 

attityd, vilket handlar om kunskap, gillande, preferens och övertygelse. Den tredje och sista 

delen handlar om konsumentens inställning till att köpa den aktuella produkten eller tjänsten 

(Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017).  

 

 

Figur 2: Buyer-readiness stages modell (Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017). 

 

Schnoor (2006) menar att kedjan består av tre faser som kan benämnas som kognitiv-, affektiv- 

och beteendefas. Kännedom är det första steget i kedjan för att konsumenten ska bli medveten 

och få kännedom om företaget som gör reklam. Detta steg innefattar igenkänning och erinran. 

Igenkänning innebär att konsumenten känner igen märket då denne ser det medan erinran 

innebär att konsumenten kommer ihåg utan yttre stimuli (Rosengren & Sjödin, 2011). Bell och 

Buchner (2018), menar att trots en irritation över störande reklam så kan positiva effekter 

uppstå, där konsumenter väljer märken de känner igen från reklam före okända märken. Vilket 

påvisar kommunikationseffekternas komplexitet.  

Efter att konsumenten gått igenom första steget i modellen och nu känner till företaget och har 

produktkännedom eller servicekännedom, så är nästa steg kunskap (Dahlén et al., 2017; Kotler 

et al., 2017). Enligt Schnoor (2006) är detta steg den fas där konsumenten uppmärksammar och 

tillgodogör sig kunskap och förståelse. De två första stegen kännedom och kunskap, tillhör den 

kognitiva fasen. Schnoor (2006) menar vidare att den affektiva fasen innefattar ett mål om att 
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väcka intresse för innehållet, tycka om det, skaffa sig preferenser och ta ställning. Vidare menar 

hon att den slutliga beteendemässiga fasen handlar om att konsumenten agerar, det kan röra sig 

om handling som exempelvis köp eller ändrat beteende. I det sista steget förmedlas 

kommunikation som tros kunna utlösa köpet, det kan vara i form av rabatter eller förmåner 

(Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017). En räntefri månad skulle kunna vara exempel på en 

utlösande köpkommunikation. Antagandet är att konsumenten går igenom stegen i den här 

hierarkiska ordningen (Schnoor, 2006). Även Eisend och Tarrahi (2016) menar att effekterna 

rimligtvis sker i en linjär följd inom marknadskommunikation. Dock menar Bergkvist (2000) 

att det finns kritik till hierarki-effekts modeller, att stegen nödvändigtvis inte behöver ske i följd 

på ett hierarkiskt sätt. 

Kotler et al. (2017) menar att modellens avsikt är att tydliggöra de steg som konsumenter 

vanligtvis går igenom. Från kännedom om företaget och de produkter eller tjänster som dessa 

erbjuder, fram till dess att köp övervägs. Dahlén et al. (2017) belyser även att konsumentens 

nivå av högt eller lågt engagemang i förhållande till hur den aktuella tjänsten annonseras i 

reklam påverkar hur reklamen uppfattas av konsumenten. Om konsumentens nivå av 

engagemang är högt för tjänsten, är informativ reklam mest fördelaktigt för 

kommunikationseffekterna. Reklamens utförande behöver alltså matcha tjänsten i förhållande 

till engagemang för att åstadkomma störst effekt. Vid högt engagemang skulle stegen förmodas 

genomgås mer ingående än vid lågt engagemang. Bergkvist (2000) menar, utöver att effekterna 

inte nödvändigtvis behöver ske i en hierarkisk följd, så kan dessutom vissa steg uteslutas, vid 

lågt engagemang.  

2.1.1.1 Kunskap  

Beroende på vilken produkt som marknadskommunikationen gäller så behöver konsumenten 

olika mycket kunskap för att kunna utröna huruvida de gillar produkten eller inte (Dahlén et al., 

2017; Kotler et al., 2017). Kännedom och kunskap ingår i den kognitiva delen av modellen 

enligt Lavidge och Steiner (1961) och de menar att information leder till kunskap. Till hög- och 

lågengagemangsprodukter kan även konsumenters uppfattning gällande informationsnivån i 

reklamen kopplas, till exempel låg informationsnivå ihop med en högengagemangsprodukt kan 

ses som oseriöst och oprofessionellt  (Dahlén et al., 2017). Detta skulle kunna innebära att 

konsumenten söker en högre kunskapsnivå vid högengagemangsprodukter. 
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2.1.1.2 Gillande 

Steget som innefattar gillade speglar konsumentens förhållningssätt till produkten eller tjänsten. 

Om konsumenten går vidare till detta steg och gillar produkten så är förhoppningen att de 

utvecklar en preferens (Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017). Ett intresse för det annonserade 

kan enligt Laurell och Parment (2015), leda till att konsumenten även tycker att det är attraktivt, 

vilket i sin tur kan kopplas till gillande. Lee, Lee och Yang (2017) menar att konsumentens 

gillande eller ogillande, är en del som bidrar till konsumentens attityd till det aktuella företaget. 

Vidare menar de att inslag i reklamen, av sådant som konsumenten uppskattar tenderar att 

påverka graden av gillande positivt. 

2.1.1.3 Preferens 

Med preferens menas att konsumenten föredrar erbjudandet i förhållande till jämförbara och 

konkurrerande alternativ. Övergången från gillande till preferens anses vara ett väsentligt steg 

mot det slutgiltiga köpet (Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017). Enligt Laurell och Parment 

(2015), är det här avgörande att få konsumenten ännu mer attraherad av det annonserade. 

Därmed skapas en preferens för att kunna hålla kvar konsumenten och få dem att gå vidare i 

kedjan. 

2.1.1.4 Övertygelse  

Efter att preferenser utvecklats så har företag möjlighet att i större del kunna kommunicera ett 

övertygande budskap (Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017). Ett sådant budskap skulle kunna 

vara räntefri avbetalning, som övertygar konsumenten att gå vidare till nästa steg och en 

köpintention. Enligt Lavidge och Steiner (1961), är en stor del av reklamen utformad på ett sätt, 

som till exempel “köp nu”, för att stimulera konsumenter till köpintention. 

2.2 Generationssegmentering 

Konsumenter antas i många sammanhang, inte minst i samband med marknadskommunikation 

och reklam, reagera och ha olika attityder beroende på deras ålder. Utgångspunkten är att varje 

generation har unika karaktärsdrag som kan prägla deras beteende som konsumenter 

(Nationalencyklopedin, u.å). 

2.2.1 Generation Y 

En variant på Generation Y är att räkna de konsumenter som är födda från 80-tal och fram till 

och med 90-talet till denna kategori (Nationalencyklopedin, u.å). Konsumenter i denna kategori 

har generellt sett stor vana vid tekniska redskap som internet och smartphones (Gardiner et al., 
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2013). Generation Y kallas tack vare sitt tekniska användande internetgenerationen och enligt 

van der Goot et al. (2018) benämns dessa som Net generation. Vidare så är ett kännetecken att 

många har relativt hög utbildning (Nationalencyklopedin, u.å). De har under hela sin uppväxt 

präglats av en stor frihet i form av oändligt med valmöjligheter (Kotler et al., 2017). Soh et al. 

(2017) menar att Generation Y är märkesmedvetna och att det generellt finns en intention till 

att spendera pengar på produkter som kan hjälpa dem att stärka sin självbild. Sökandet av högre 

social acceptans, uppmärksamhet och vilja att skilja sig från mängden kan vara grundläggande 

faktorer till detta beteende. Enligt detta skulle Generation Y kunna vara mer benägen av att 

använda sig av iögonfallande konsumtion, som enligt Håkansson (2017), handlar om 

konsumtion för att öka status. Vidare så finns en bild av att Generation Y har en mer liberal syn 

på att spendera pengar (Soh et al., 2017). Generation Y kännetecknas även av ett sökande av 

självförverkligande. De har ofta många krav och önskemål, som konsumenter ses de som 

relativt illojala och krävande (Kotler et al., 2017).  

2.2.2 Generation X 

Till Generation X räknas vanligtvis de konsumenter som är födda tidigt 60-tal och fram till 

början av 80-talet (Nationalencyklopedin, u.å). Van der Goot et al. (2018) menar att denna 

generation har växt upp under TV:ns popularisering och benämner den som TV generation. 

Enligt Kotler et al. (2017) antas Generation X ha en kritisk syn på marknadsföring. De är 

skeptiska till marknadskommunikation i form av reklam som exempelvis talar illa om 

konkurrenter eller anses ogenomtänkt. Som konsumenter är Generation X svårare att nå via 

reklam än vad andra generationer är, speciellt eftersom de är lite skeptiska till reklam samt att 

de tenderar att undersöka ordentligt inför köp (Kotler et al., 2017). Generation X skulle kunna 

ses som den klokaste generationen då de som konsumenter beskrivs som försiktiga och 

eftertänksamma. Vidare så tilltalas de av marknadsföringskommunikation som genomsyras av 

ärlighet och enkelhet. De skulle även kunna beskrivas som att de har koll på kvalitét och 

märken, de kännetecknas dock inte av lojalitet (Gardiner et al., 2013). Med tanke på Generation 

X något mer skeptiska syn till reklam skulle man kunna anta att denna konsumentgrupp 

generellt sett inte skulle ha lika positiv syn till reklam gällande konsumtionslån. 

2.2.3 Baby boomers 

Andra världskrigets slut är en förklaring till generationen som kallas för Baby boomers. Hit 

räknas konsumenter som är födda mellan andra världskrigets slut och slutet av 50-talet (Kotler 

et al., 2017). Generationen Baby boomers är, sett till storleken och antal tillhöriga personer stor 

(Glass, 2007). Enligt van der Goot et al. (2018) har personer i denna grupp växt upp med 
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tidningar som den dominerande medieformen, vilket gör att de benämner dem som Newspaper 

generation. Newspaper generationen har ett åldersintervall som börjar 1930 och sträcker sig till 

1957. Trots detta skulle Baby boomers delvis kunna jämställas med tidnings generationen, då 

de överlappar varandra till stor del. Som konsumenter är Baby boomers rationella snarare än 

emotionella vid konsumtion (Kotler et al., 2017).  Optimism, drivenhet och idealism är tre 

egenskaper som karaktäriserar Baby boomers (Glass, 2007). Gardiner et al. (2013) menar att 

Baby boomers som konsumenter gärna söker sig till varumärken och lösningar som de känner 

till sedan tidigare. Majoriteten av Baby boomers-generationen är pensionärer vid de här 

tidpunkten, och de anses vara friskare, ha högre utbildning och bättre ekonomi än tidigare 

generationer. 

2.2.4 Generella karakteristiska 

Generation Y ses generellt som den märkesmedvetna generationen som har en liberal syn på att 

spendera pengar. Pengarna spenderas bitvis på produkter som kan stärka deras självbild (Soh 

et al., 2017). Med tanke på deras generella konsumtionsmönster i kombination med SOU:s 

2018:1 indikation på att unga tillhör en utsatt grupp, pekar det på att Generation Y kan vara mer 

utsatt än andra generationer. Även Dahlén et al. (2017) belyser att de som nyss skaffat ett 

intresse för produkten är enklare att påverka än de som varit i kontakt och haft en attityd längre. 

Vilket kan innebära att yngre konsumenter skulle kunna vara lättare att påverka än äldre. 

Generation X beskrivs som eftertänksamma och försiktiga (Gardiner et al., 2013), det är 

egenskaper som gör att de ses som mer motståndskraftiga mot reklam. Van der Goot et al. 

(2018) menar att attityden till reklam skiljer sig mellan olika generationer. Vidare menar de att 

den yngre generationen, Net generation, vilket motsvarar Generation Y är mest positiv av 

generationerna. Vilket de menar skulle kunna förklaras av att de har växt upp i en miljö omgiven 

av reklam, att de ser den som normal och därmed inte så iögonfallande. Den äldre, Newspaper 

generation, vilket motsvarar Baby boomer, är mest negativ till reklam. Vilket van der Goot et 

al. (2018), förklarar med att de äldre kan uppleva att reklamen inte är riktad till dem. Ytterligare 

en förklaring som de ger till de äldres negativa attityd, kan vara att de minns ett samhälle med 

lägre konsumtionsnivå och mindre reklam och kan vara negativa till utvecklingen. 

2.3 Konsumenters förhållningssätt till reklam 

Företag använder reklam för att marknadsföra produkter, tjänster, sitt varumärke och 

framförallt för att öka sin försäljning. Reklamen anpassas efter den målgrupp som den avser att 

rikta sig till (Nationalencyklopedin, u.å).  Mai och Schoeller (2009) menar att hur slagkraftig 
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en reklam blir, påverkas av vilken respons som konsumenten svarar med.  Även Dahlén et al. 

(2017) menar att det har betydelse hur reklamen är utformad för att få önskade 

kommunikationseffekter. Reklamens utformning skulle även kunna kopplas samman med 

konsumenters attityder. Förutsatt att reklamens utformning matchar målgruppen och i 

förhållande till det som marknadsförs, så kan positiva attityder uppstå. Enligt McCullough och 

Ostrom (1974) finns det en positiv relation mellan attityd och antal visningar av en annons. De 

menar även att denna relation påverkas av utformningen genom att göra variationer i utförandet 

så att konsumenten upplever att det tillkommer ny information. McCullough och Ostrom (1974) 

menar att reklam som varieras i utförandet får konsumenten mer benägen att ändra attityd till 

det annonserade än om samma reklam repeteras. 

Baines et al. (2017) menar även att utformningen av reklam kan skilja beroende på om det 

handlar om en produkt eller tjänst med högt eller lågt engagemang. Högt engagemang handlar 

generellt om produkter och tjänster med ett större värde och en uppfattning av en större 

risktagning. I dessa fall är konsumenter beredda att göra större efterforskning innan köp. Lågt 

engagemang handlar vanligtvis om ett lägre monetärt värde och uppfattningen av ett lågt 

risktagande. Finansiella tjänster befinner sig oftast inom högengagemangsområdet, vilket  

innebär att meddelandet bör utformas mer informativt, enligt Baines et al. (2017). Chien och 

DeVaney (2001) menar dock, att det kan skilja sig mellan olika typer av lån, om det är en låg- 

eller högengagemangtjänst. Enligt Baines et al. (2017), befinner sig kreditkort som en tjänst 

med medelhögt engagemang, vilket skulle kunna indikera på att även konsumtionslån kan 

befinna sig inom medelområdet. 

Dahlén et al. (2017) menar att människor är uppmärksamma på det som de tycker om, vilket 

har betydelse för hur mottagliga konsumenter är för reklam. Enligt Ehrenberg (2000), vill 

människor ha saker främst för att de gillar dem, men även för att de ser vad som finns tillgängligt 

och vad som är möjligt att konsumera. Vidare menar Dahlén et al. (2017), att människor filtrerar 

budskapet i reklamen utifrån inställningen till tjänsten. Därför är det viktigt att veta 

konsumenters attityd till tjänsten och företaget som tillhandahåller den. Ehrenberg (2000) 

menar även, att reklam kan fungera som en mellanhand via attityder för att förändra 

konsumenters beteende. Van der Goot et al. (2018) menar dock, att attityden kan skilja sig 

mellan olika typer av reklam, tjänster, företag och mellan olika länder.  

En anledning till att konsumenter ofta inte anser sig vara påverkade av reklam personligen, 

skulle enligt Ehrenberg (2000) kunna vara att det inte är enbart reklam som påverkar till en 
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attitydförändring. Han menar att bekantskapskrets och erfarenhet kan vara faktorer som för 

konsumenten kan kännas som att de spelar större roll. Han menar vidare att intensiv 

marknadskommunikation främst sker inom kategorier där efterfrågan är stor. Detta skulle 

kunna tolkas som att den ökade mängden av reklam gällande konsumtionslån och ökning av 

konsumtionslån har en koppling, men att det inte nödvändigtvis är den ökade reklamen som har 

lett till konsumtionslåneökningen, det skulle tvärtom kunna ha skett i omvänd ordning. 

Kamleitner och Kirchler (2007) menar, att konsumentens förmåga till självkännedom avseende 

exempelvis impulsköp och personliga värderingssystem, är egenskaper som spelar roll i hur 

mottaglig individen är för kreditbolagens marknadskommunikation. De som har en positiv 

attityd till reklamen är lättare att påverka, vilket kan kopplas samman med knuffning, som 

Håkansson (2017) menar inte är möjlig, om konsumenten inte öppen för det. Attityder till 

marknadskommunikationen av konsumtionslån blir på detta sätt, sammankopplat med attityden 

till konsumtionslån och ger en indikation om ett möjligt framtida handlande. Dahlén et al. 

(2017), menar att attityder till reklam av högengagemangsprodukter kan ha mindre betydelse 

för attityden till produkten i sig och framtida beteende. Chien och DeVaney (2001) menar dock, 

att attityder har betydelse oavsett engagemang. Både Roberts och Jones (2001) och Chien och 

DeVaney (2001) menar dessutom, att engagemangsnivån beror på typ av lån.   

2.3.1 Tredje-person effekt 

Conners (2005) menar, att tredje-person effekten är ett relativt vanligt fenomen, då konsumenter 

inte anser sig vara lika påverkade som andra gällande reklam som uppfattas negativ. Däremot 

om en företeelse skulle vara positiv att uppmärksamma anser de att de har bättre 

uppmärksamhet och påverkas mer än andra. Youn, Faber och Shah (2000) menar även, att 

tredje-person effekten bidrar till att de personer som upplever att andra påverkas mer negativt 

än de själva även har en större tendens att vilja införa restriktioner gällande den uppfattade 

negativa reklamen. Enligt Robinson och Umphrey (2006), så kan detta även yttra sig i form av 

en föreställning om att personer med en annan generationstillhörighet skulle ha en annan 

förmåga, som vid en uppfattat negativ situation uppfattas en annan generation vara mer utsatt. 

2.4 Konsumenters förhållningssätt till konsumtionslån 

Roberts och Jones (2001) menar att kreditkortsanvändning har förändrat attityden till pengar. 

De menar att beroendekonsumtion har ökat och även antalet unga som ansökt om personlig 

konkurs. Även Hira (1997) menar, att den yngre generationen använder kreditkort i stor 

utsträckning. Betydligt fler unga köper saker de inte har råd med än de äldre och enligt Hira 
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(1997) har skulder skapat problem för jobb och privatliv i större utsträckning för de yngre. 

Roberts och Jones (2001) menar, att kreditkort är en drivande faktor till konsumtionskulturen 

och att den lättillgängliga krediten bidrar till överkonsumtion. Östberg och Kaijser (2010) 

menar, att det i Sverige sedan lång tid tillbaka har uppmanats till sparsamhet, men att Svenskt 

Näringsliv på senare tid ska ha uppmanat till konsumtion med budskap om att det skulle vara 

negativt för världsekonomin om konsumenter inte handlade. Samtidigt menar Östberg och 

Kaijser (2010), att det finns varningar från andra håll, om att konsumtionsökningen även ökar 

skuldsättningen. Kamleitner och Kirchler (2007) menar, att det finns en skillnad i attityd till 

konsumtionslån. Vissa konsumenter anser att det är okej att ta ett lån för att åka på exempelvis 

semester, medan andra anser att det är fel och att man då lever över sina tillgångar. Chien och 

DeVaney (2001) menar, att attityd till kredit och lån är komplext i förhållande till att förutsäga 

beteende. En konsument kan till exempel ha en positiv attityd till lån, men på grund av olika 

omständigheter kanske inte blir beviljad lån, vilket påverkar om attityden överensstämmer med 

beteendet.  

Chien och DeVaney (2001) menar vidare, att en konsument som ämnar låna en större summa 

pengar, som vid ett amorteringslån, är mer engagerad i att samla in detaljerad information och 

tar längre tid på sig i processen än vid en mindre kredit för konsumtion. Roberts och Jones 

(2001) menar även, att konsumenter spenderar både mer pengar och tar snabbare beslut att 

spendera med kreditkort. Detta skulle kunna tolkas som att amorteringslån är högengagemang 

och kreditkort och konsumtionslån är mer åt lågengagemang. Enligt Chien och DeVaney 

(2001), har typ av lån betydelse för om det är attityden som leder till ett visst beteende eller om 

det är beteendet som leder till att attityden påverkas. De menar att oavsett om det är attityden 

som leder till ett beteende, eller om det är beteendet som leder till att konsumenten har en viss 

attityd, så påvisar det ändå ett förhållande dem sinsemellan. Detta påvisar att det finns anledning 

att undersöka konsumenters attityder. 

McKinnon och Schröder (2006) menar, att det inte bara finns en attityd till konsumtionslån, 

utan påvisar även en attityd till de som tar denna typ av lån. Att dessa konsumenter ska vara 

svaga, lättlurade och inte förstå konsekvenserna fullt ut. Samtidigt som de menar att kreditbolag 

bedriver en aggressiv marknadsföring som utnyttjar dessa naiva och framställer lån som att de 

gör dem en tjänst. Vilka dessa naiva skulle vara framgår inte tydligt enligt McKinnon och 

Schröder (2006), men indikerar att det finns individer som är mer utsatta än andra. Detta skulle 

kunna kopplas till tredje-person effekten. 
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2.5 Generationers förhållningssätt till reklam om konsumtionslån 

Finansinspektionen (2018) larmar om en ökning av konsumtionslån i Sverige. Frida Bratt från 

Dina pengar belyser också ökningen av konsumtionslån och menar i en intervju (“FI: 

Konsumentlånen har ökat”, 2018) att aggressiv marknadsföring har varit bidragande till en 

attitydförändring. Även Dow (2017) menar, att det har skett en attitydförändring och att det 

finns en större social acceptans till konsumtionskrediter. Enligt Hira (1997) köper fler unga 

saker de inte har råd med jämfört med äldre. Vidare så menar Dahlén et al. (2017) att de som 

nyss intresserat sig för en tjänst är enklare att påverka än de som varit i kontakt med tjänsten 

eller haft en attityd en längre tid. Magnus Hedberg (“Magnus Hedberg om”, 2018) menar till 

och med att konsumtionslån har blivit normaliserat och nämner främst unga som den mest 

utsatta gruppen. Detta sammantaget tyder på att yngre konsumenter skulle kunna vara lättare 

att påverka till en attitydförändring än äldre och även vara mer utsatta för den här typen av 

reklam. Generation Y är enligt Soh et al. (2017) den generation som har en större tendens att 

konsumera för att stärka sin självbild och kan kopplas samman med iögonfallande konsumtion, 

som Håkansson (2017) menar kan bidra till en ökad risk att skuldsätta sig. Enligt Soh et al. 

(2017) har denna generation en mer liberal syn på pengar, vilket skulle kunna göra att de även 

har en mer liberal syn även på konsumtionslån. Detta i sin tur skulle kunna göra att de är 

mottagliga för knuffning ifall de då ser konsumtionslån som en acceptabel lösning. Hira (1997) 

menar, att den yngre generationen använder kreditkort i stor utsträckning. 

Kreditkortsanvändning är något som Roberts och Jones (2001) menar är en lättillgänglig kredit 

som bidrar till överkonsumtion och har förändrat attityden till pengar. Sammantaget ger detta 

en ganska stark indikation på att Generation Y är en utsatt konsumentgrupp.  

Enligt Kotler et al. (2017) är Generation X kritiska till reklam och Gardiner et al. (2013) menar 

att de även är försiktiga och eftertänksamma. Detta i kombination med att Kotler et al. (2017) 

poängterar att generationen generellt gärna undersöker inför köpbeslut. Generation X skulle 

därför kunna anses ha högre engagemang än de andra generationerna vid köp av samma tjänst. 

Baines et al. (2017) menar då att reklamen behöver utformas mer informativt för att matcha en 

målgrupp med karaktärsdrag som Generation X. Vid en matchning skulle reklamens 

informativa utformning bidra till önskade kommunikationseffekter enligt Dahlén et al. (2017). 

Roberts och Jones (2001) menar, att konsumenter spenderar både mer pengar och tar snabbare 

beslut att spendera med kreditkort. Karaktärsdragen för Generation X tyder dock på att detta 

inte skulle gälla för dem i samma utsträckning som övriga generationer. Enligt Kamleitner och 

Kirchler (2007) påverkar benägenheten till impulsköp för hur mottagliga konsumenter är för 
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reklam. Även ur denna aspekt verkar Generation X vara mer motståndskraftig. Sammantaget 

anses Generation X vara en mer svåråtkomlig generation för marknadsförare, deras kritiska 

inställning verkar göra det svårare för kommunikationseffekter att ändra deras attityd. 

Generation Baby boomer är enligt Kotler et al. (2017) rationella som konsumenter. Vidare 

menar Gardiner er al. (2013) att de inte är speciellt benägna att testa nya varumärken utan håller 

sig gärna till beprövade lösningar. Vilket skulle kunna ses som att generationen har utvecklat 

och etablerat en attityd som de håller fast vid, och därmed inte verkar ha en lika stor benägenhet 

för att söka efter nya alternativ. Samtidigt är Baby boomers karaktärsdrag optimism, drivenhet 

och idealism enligt Glass (2007), vilket medför vissa motsägelser. Van der Goot et al. (2018) 

menar att Baby boomers ses som den mest kritiska generationen till reklam. En anledning skulle 

kunna vara att de inte upplever att reklamen är riktad till dem. Detta skulle kunna kopplas till 

Dahlén et al. (2017) som menar att konsumenter filtrerar reklambudskap utifrån deras 

inställning till tjänsten. Vilket i sin tur skulle kunna kopplas till att denna generation minns ett 

samhälle med sparsammare konsumtion och mindre reklam. De skulle då kunna uppleva att de 

inte känner igen sig och får en negativ attityd till utvecklingen enligt van der Goot et al. (2018). 

Östberg och Kaijser (2010) menar även, att det uppmanades till sparsamhet i Sverige sedan en 

lång tid tillbaka och att det först den senaste tiden har förändrats. Vilket indikerar att Generation 

Baby boomer skulle kunna ha en negativ attityd till konsumtionslån. Även 

kommunikationseffekterna kan antas vara sparsamma och inte benägna att leda till 

attitydförändring. Generation Baby boomers karaktärsdrag rationalitet, negativitet till reklam 

och att de verkar ha en starkt etablerad attityd leder sammanfattningsvis fram till detta 

antagande.  Vilket i så fall skulle motsätta SOU:s 2018:1 rapport om att äldre tillhör en utsatt 

grupp.  

Som utgångspunkt förväntas Generation Y vara mest mottagliga för kommunikationseffekter 

och skulle därmed kunna riskera att vara en utsatt grupp. Generation X förväntas vara 

motståndskraftiga mot kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån och förväntas 

inte vara en utsatt grupp. Generation Baby boomer känns som den mest svårförutsägbara 

generationen, då motsägelser i teorin leder till olika förväntningar. Dock verkar inte Generation 

Baby boomer vara en lika utsatt grupp som Generation Y. 
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2.6 Sammanfattande teoretisk modell 

Ett sätt att dela in konsumenter utifrån ålder är via generationer (Nationalencyklopedin, u.å). 

Generation Y, Generation X och Baby boomer  är en vanlig indelning på konsumenter. 

Generationerna har olika karaktärsdrag (Kotler et al., 2017). Vilket gör att olika generationer 

kan antas få olika kommunikationseffekter från samma reklam, samt olika attityder till samma 

tjänst.  

Den frekventa reklamen om konsumtionslån, samt indikationer på att kommunikationseffekter 

från reklam om konsumtionslån har lett till en attitydförändring, leder fram till aktuell 

hierarkimodell. En central del i en mikromålskedja är att uppnå kommunikationseffekter. 

Kotlers modell bygger på delarna kännedom, attityd och inställning till köp. I denna studie 

ligger fokus på kunskap, gillande, preferens och övertygelse, som ligger under delen attityd i 

Kotlers modell. Kommunikationseffekter och attityder går därmed hand i hand i denna studie. 

Den framtagna modellen är ett hjälpmedel för att undersöka konsumenters attityder till reklam 

om konsumtionslån för att se hur kommunikationseffekter påverkar konsumenters attityd till 

tjänsten. Genom frågor tillsammans med stimuli i form av reklamklipp om konsumtionslån 

undersöks konsumentens kunskap, gillande, preferens och övertygelse. De nämnda delarna 

sammanvävs till konsumentens attityd till att ta konsumtionslån och jämförs utifrån 

generationstillhörighet med hjälp av analysmodellen.  

En grundtanke för studien är att reklam stimulerar konsumenter oavsett behov. Reklamen får 

konsumenten att bli medveten om tjänsten och som i följande steg processar kunskap från 

reklamen. Ibland kan dock ytterligare kunskap sökas, beroende på typ av tjänst. Vid 

utvärderingen av kunskap som insamlats så bildar konsumenten en grad av gillande. Om 

konsumenten upplever att informationen är attraktiv, så ökar gillandet och kan gå vidare till att 

utveckla en preferens i förhållande till liknande tjänster. Även en preferens för företag sker i 

detta steg. Vid ett utvecklande av en preferens så kan konsumenten vara mottaglig för reklam 

som uppmuntrar till agerande (Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017; Lee et al., 2017). På detta 

sätt skulle övertygelsen bidra till en positiv attityd till konsumtionslån i detta fall.  
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Figur 3: Analysverktyg för insamlade data. 

 

Den teoretiska utgångspunkten är att konsumenter från Generation Y, Generation X och 

Generation Baby boomer exponeras för reklam om konsumtionslån. Detta leder till att dessa 

konsumenter bearbetar informationen i reklamen, vilket leder till en viss kunskap. I nästa steg 

sker en grad av gillande eller ogillande. Om det uppstår gillande så kan en preferens utvecklas 

och eventuellt i sin tur även en övertygelse i nästa steg. Kunskap, gillande, preferens och 

övertygelse är tagna från Kotlers modell för att utgöra grunden i aktuell studie för att undersöka 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån. Därefter görs en jämförelse av 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån efter generationstillhörighet. Detta då 

olika generationer förväntas uppvisa skillnader i kommunikationseffekter. 

 

 

 



 

20 
 

3 Metod 

I följande kapitel presenteras det metodval som ligger till grund för undersökningens 

utformning . Tillvägagångssätt för insamling av data samt urval av respondenter redogörs.  

Även etiska aspekter, trovärdighet, metodreflektion och metodkritik tas upp. 

3.1 Metodval 

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Lind (2014) menar, att ett forskningsarbete måste genomföras på ett genomtänkt, systematiskt 

och strukturerat sätt, för att lyckas med detta är metodvalet en central del. Vidare menar han att 

valet av metod spelar en central roll för att belysa studiens forskningsfråga på ett relevant sätt. 

Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika metoder som vanligtvis ligger till grund för hur 

data samlas in. Vilken metod som bör tillämpas beror på vilket område som skall undersökas 

och i vilket syfte.  Alvehus (2013) menar, att i en studie med fokus på innebörd och mening 

lämpar sig en kvalitativ studie. Vidare menar han att en kvantitativ studie lägger större vikt på 

samband som kan verifieras med statistik. Den aktuella studien är utförd med kvalitativ metod, 

där fokus ligger på att beskriva konsumenters kommunikationseffekter från  reklam om 

konsumtionslån samt attityd till att ta konsumtionslån. Alvehus (2013) menar, att kvalitativ 

forskningsmetod präglas av tolkningar. Det rör sig inte om individuell tolkning utan generell 

förståelse av ett fenomen. Den kvalitativa metoden passar den aktuella studien, då denna kräver 

förmåga att upptäcka eventuella skillnader och samband, vilket ett kvalitativt metodval ger 

utrymme för. En kvantitativ metod hade varit genomförbar för denna studie. Dock skulle det 

kunna medföra vissa svårigheter att få tillgång till mer djupgående information. Vid 

datainsamling med exempelvis en enkät, så hade det inte varit möjligt att ställa öppna frågor. 

En enkät begränsar dessutom möjligheten att försäkra sig om att respondenten har förstått 

frågorna som de är ämnade att tolkas. Ämnet i denna studie är komplext, vilket bidrar till att 

det kan vara svårt att tillgodose sig med en kvantitativ metod. Enligt Alvehus (2013) är 

kvalitativ metod lämplig när ämnet är komplext och målet är att belysa olika nyanser. Ämnets 

komplexitet påpekas av Bergkvist (2000), han menar att viss forskning påvisar en hierarkisk 

följ, medan andra hävdar att kommunikationseffekter inte nödvändigtvis sker i en hierarkisk 

följd. Vilket ligger till grund för metodvalet som gjorts i studien.  Vid en kvantitativ metod kan 

svårighet finnas i att formulera frågor på ett sätt, så att nyanser som är väsentliga för denna 

studie kan fångas upp. Lind (2014) menar att kvantitativ studie används vid standardiseringar 

och syftet i denna studien är inte att skapa en enhetlighet, utan att se vilka skillnader som finns 
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inom ämnet.  Ett kvantitativt metodval hade troligtvis begränsat möjligheten att uppnå studiens 

syfte. En fördel med kvantitativ studie hade varit möjligheten till insamling av en mer 

generaliserbar data. Efter övervägande har fördelarna med kvalitativ metod kunnat anses 

övervägande till studiens fördel. Detta med tanke på ämnets komplexitet. 

3.1.2 Datainsamling 

Alvehus (2013) menar, att använda sig av intervjuer är ett bra tillvägagångssätt när målet är att 

ta reda på hur människor agerar, känner eller tänker i olika situationer. I den aktuella studien så 

har ambitionen varit att undersöka hur kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån 

skiljer sig mellan konsumenter från olika generationer. Schnoor (2006) menar, att 

kommunikationseffekter innefattar kognition, affektion och beteende, vilket kan kopplas till 

Alvehus (2013) som menar, att intervju i detta fall, är ett bra tillvägagångssätt. Därmed valdes 

respondentintervjuer som datainsamling. Datainsamlingen har skett i form av intervjuer med 

konsumenter. Intervjuerna har skett i semistrukturerad form. Genom att välja intervjuer som 

insamlingsmetod, har det till en större del kunnat säkerställas att intervjupersonerna har förstått 

vad som menats med frågorna samt att det har funnits möjlighet att följa upp med relevanta 

följdfrågor. Samtliga intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte. Detta har prioriterats med 

tanke på ämnets komplexitet. Telefon- eller mail-intervjuer hade medfört svårigheter då det inte 

hade funnits möjlighet att fånga upp detaljer som kroppsspråk, betoningar och ansiktsmimik. 

Vilket hade begränsat möjligheten att tolka svaren tillräckligt utförligt för studiens syfte. 

Intervjufrågorna har bearbetats noggrant och förankrats till teorin innan fältarbetet började, för 

att undvika fel på grund av förhastade beslut. För att öka trovärdigheten på respondenternas 

svar så har de inte fått tillgång till intervjufrågorna före intervjutillfället. Detta för att undvika 

att de svarar “för genomtänkt” och tillrättalagt. Målet har varit att interagera på ett sådant vis 

att respondenten ska ha känt sig tillräckligt bekväma för att svara spontant och ärligt. Vilket 

upplevdes extra viktigt för respondenterna, då det rör ämnet ekonomi och lån.   

Två olika reklamklipp har visats för att hjälpa konsumenterna att förstå vilken typ av reklam 

frågorna syftas till. Klippen visas för att minimera risken för misstolkningar. Tack vare att 

reklamklippen har visats, så har vi också haft möjligheten att kunna jämföra respondenternas 

svar sinsemellan på ett tillförlitligt sätt.  

Följande klipp har visats vid intervjuerna: 

Ferratum reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=3nhutQ40q88 

https://www/
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Bynk reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=9Zi6Y_xkz3g 

3.1.2.1 Från analysmodell till undersökningsinstrument 

Utifrån den teoretiska analysmodellen så utarbetades ett undersökningsinstrument i form av en 

intervjumall. Intervjumallens funktion var att utgöra ett ramverk för att säkerställa att “rätt” 

empiriska data samlades in. Det var av största vikt, att insamlade data matchade studiens syfte 

och den teoretiska analysmodell som sedan kom att ligga till stöd vid analyserandet av data. 

Intervjufrågorna som utgjort grunden för respondentintervjuerna har därmed utformats med 

utgångspunkt i analysmodellen.  Intervjufrågorna delades upp i del 1 och del 2. Del 1 utgjordes 

av demografiska frågor samt frågor av mer allmän karaktär. Frågor om konsumentens ålder 

ställdes, för att kunna sortera dem i rätt generation. Vidare så ställdes frågor om hur 

konsumenten såg sig själv som konsument, detta för att kunna utröna huruvida 

intervjupersonerna matchade de på förhand givna karaktärsdrag som teorin redogjort för. 

Allmänna frågor om reklam och arbetssituation ställdes för att dels i efterhand kunna se 

eventuella samband med utbildning eller inkomst, även om detta inte utgjorde studiens syfte så 

ansågs det kunna vara en eventuellt intressant bisats och fördjupa tolkningsmöjligheterna. 

Frågor om reklam generellt, ställdes för att kunna särskilja på generell inställning till reklam 

och kommunikationseffekter från den reklam som vi senare kom att visa under intervjun.  

Del 2 av intervjufrågorna är huvudsakligen kopplade för att utreda kommunikationseffekter 

från reklamen och attityder till tjänsten. För att säkerställa att intervjupersonerna associerar 

frågorna till rätt typ av reklam så visades två olika reklamklipp i samband med del 2 av 

intervjufrågorna. Intervjupersonernas kommunikationseffekter kartläggs utifrån deras kunskap, 

gillade, preferens och övertygelse, med utgångspunkt från de aktuella reklamklippen. Frågor 

som kopplas till kunskap avser att ta reda på huruvida intervjupersonerna tillgodoser sig, 

bearbetar och efterfrågar information i reklamen. Gillande kartlades genom att fråga om 

intervjupersonernas spontana åsikt och vilka känslor som uppstår när de ser reklamen. 

Intervjupersonernas preferens lokaliserades genom att fråga om hur de upplever reklamen 

jämfört med konkurrerande reklamer och liknande företag. För att få en indikation gällande 

intervjupersonernas övertygelse så fick de frågan om huruvida de skulle kunna tänka sig att 

använda de aktuella företagen och dess tjänster. Vidare fick intervjupersonerna frågan gällande 

vad de tycker att det är okej att låna till, detta för att få en indikation om deras engagemangsnivå. 

Detta då tidigare studier varnar om ökad social acceptans för konsumtionslån, där de indikerar 

att semestrar och prylar blir allt vanligare att låna till.  

https://www.youtube.com/watch?v=9Zi6Y_xkz3g
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3.2 Urval 

Inom kvantitativa studier är det vanligt att arbeta med slumpmässigt urval, detta för att 

åstadkomma ett urval som ses som representativt statistiskt sett (Alvehus, 2013). Med hänsyn 

till studiens avgränsningar är urvalet ett strategiskt urval, då det matchar studiens syfte. Alvehus 

(2013) beskriver vissa risker med ett strategiskt urval, då man riskerar att bli för strategisk och 

missa för studien, väsentlig information. Då intervjupersonerna i den aktuella studien valdes ut 

utifrån åldersaspekten, så beräknades risken för att vara för strategisk som liten. Detta då syftet 

med studien är att finna skillnader mellan de utvalda generationerna. Urvalet representerar både 

män och kvinnor för att försöka minimera risken av att detta skulle påverka resultatet, men 

denna aspekt har endast fungerat som en kontrollfunktion. Kärnan i urvalet har dock varit 

åldersaspekten och generationstillhörighet. Studien har undersökt både 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån och attityder till konsumtionslån. 

Detta i relation till den demografiska aspekten generationstillhörighet i form av Generation Y, 

Generation X och Generation Baby boomer. 

För att nå ut till intervjupersoner så har ett bekvämlighetsurval använts. Intervjupersonerna 

behövde dock uppfylla de strategiska kraven för att medverka. Bryman och Bell (2017) 

förklarar ett bekvämlighetsurval med att de består av personer som finns tillgängliga för 

forskaren vid den aktuella tidpunkten. Detta har medfört ett visst bortfall, då ett antal 

intervjupersoner inte haft tid att medverka inom ramen för arbetet. Bekvämlighetsurvalet har 

medfört en viss geografisk spridning av intervjupersoner. Initialt har kontakt med 

intervjupersoner skett via telefon, e-post och meddelanden. Detta för att boka tid och plats för 

intervjun. I vissa fall har kontakt tagits spontant på allmänna platser som exempelvis 

närområdet av campus i Alingsås.  

Arbetets begränsade tidsram har varit tvunget att ta hänsyn till, vilket utgjort en begränsning 

för datainsamlingens omfattning. Alvehus (2013) menar att mättnad är något att eftersträva vid 

datainsamling. Vidare menar han att mättnad uppnås när det i intervjuerna inte längre 

uppkommer så mycket ny information. Målsättningen i den aktuella studien var att uppnå 

mättnad i den empiriska datainsamlingen, vilket kan anses ha uppnåtts, då flera av 

respondenterna återger liknande svar. Alvehus (2013) menar dock, att det är svårt att i förhand 

förutspå antalet intervjuer som kommer att krävas för att uppnå mättnad. Från början var färre 

intervjuer planerade, men beslut togs att utöka antalet medverkande intervjupersoner. Detta för 

att utöka möjligheten för nya infallsvinklar, eller med större säkerhet finna mättnad. Då de 

tillagda intervjuerna inte bidragit med någon större skillnad i information i förhållande till 
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tidigare intervjuer, så kan mättnad anses uppnåtts med hjälp av dessa intervjuer. Antalet 

intervjuer har baserats på intervjuernas utfall, det vill säga hur utförliga intervjuerna blivit, samt 

beroende på vad som framkommit. 16 intervjuer har genomförts, fem intervjupersoner från 

Generation Y, sex intervjupersoner från Generation X och fem intervjupersoner från Baby 

Boomer. Alvehus (2013) menar att intervjuer är en relativt tidskrävande form av datainsamling. 

Transkribering och sammanställning har utgjort den större delen av datainsamlingsarbetet, 

vilket redan från början räknades in i tidsåtgången.   

3.3 Etiska ställningstaganden 

Bryman och Bell (2017) menar att vedertagna etiska förhållningsregler vanligtvis innefattar 

frivillighet, tillräcklig information, samtycke, integritet, negativa effekter och anonymitet. 

Dessa etiska förhållningsregler har tagits största möjliga hänsyn till i studien. Etiska 

ställningstaganden har ansetts vara extra viktiga då konsumtionslån och personliga värderingar 

om ekonomi kan vara ett känsligt ämne. Med detta i åtanke så har det varit frivilligt för 

respondenterna att medverka, samt att de har haft möjlighet att avbryta sin medverkan när som 

helst under studiens pågående. Inför intervjun så blev respondenterna informerade om 

intervjuns syfte, hur den praktiskt kom att genomföras och vad som förväntas av dem som 

deltar. Gällande anonymitet så menar Bryman och Bell (2017) att personuppgifter skall 

behandlas med stor konfidentialitet, det ska inte vara möjligt för obehöriga att ta del av 

personlig information. I studien så har personuppgifter behandlats med största respekt. Dock 

har anonymitet inte kunnat garanterats. Respondenterna har informerats om vilka som kommer 

ha möjlighet att ta del av deras personuppgifter, vilket i detta fall är examinator, handledare 

samt studieförfattarna. I studien så kodas respondenterna utifrån “intervjuperson 1”, 

“intervjuperson 2” och så vidare, detta för att skydda personuppgifter. 

Ambitionen har varit att spela in samtliga intervjuerna för att underlätta och säkerställa korrekt 

transkribering och sammanställning. Även detta informerades respondenterna om, samt hade 

möjlighet att neka till. Vidare så informerades de om att ljudupptagningarna kommer att raderas 

så snart klartecken givits från handledare och examinator, detta i linje med informations- och 

anonymitetskravet som Bryman och Bell (2017) beskriver. Femton av sexton intervjuer 

spelades in.  

3.4 Metodkritik och trovärdighet 

Inom kvantitativ metod så pratas det vanligtvis om reliabilitet och validitet som en grund till 

forskningens trovärdighet. Inom kvalitativ forskning är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
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och konfirmering fyra centrala begrepp kopplade till trovärdighet (Bryman & Bell, 2017). Lind 

(2014) menar, att begreppen som används i kvalitativ forskning är autenticitet, pålitlighet och 

träffsäkerhet. Oavsett vilka begrepp som används så handlar de om att studien ska utföras på 

ett trovärdigt sätt. Trots att studien uppnått en nivå av mättnad, så minskar dock överförbarheten 

när det rör sig om ett fåtal konsumenter. Konsumenterna som medverkat i denna studie skulle 

förmodligen inte svara likadant om studien skulle upprepas. Även Alvehus (2013) belyser 

svårigheterna med att få exakt samma svar, vid två olika intervjutillfällen. Studiens mål är inte 

att vara överförbar i den benämningen, ifall detta hade varit målet, så hade en kvantitativ studie 

lämpat sig bättre. Däremot eftersträvar studien en så hög trovärdighet som möjligt. För att 

säkerställa trovärdighet i den aktuella studien så tänktes många scenarion igenom och 

granskades noga innan de verkställdes, för att undvika förhastade beslut. En viktig del i 

datainsamlingen har varit att få så spontana svar som möjligt från intervjupersonerna för att i 

största möjliga mån säkerställa ärlighet. Genom att de inte har kunnat förbereda sig, så har deras 

svar även skyddats från yttre påverkan. 

Efter studiens slutförande så har metodvalet kunnat utvärderas. Metodvalet har matchat 

studiens syfte och hjälpt studien att upptäcka flera intressanta aspekter. Tack vare metodvalet 

så kunde djupet i intervjupersonernas svar nyanseras och tolkas på ett ändamålsenligt sätt. 

Vilket i sin tur har lett fram till att problemformuleringen kunnat besvaras. Varje intervju har 

bidragit till den slutgiltiga förståelsen. Denna förståelsen tros inte kunna ha blivit lika 

omfattande och nyanserad vid en kvantitativ metod. En kvantitativ metod skulle kunna ha 

genererat fler svar och gett ett mer generaliserbart resultat, men med hjälp av kvalitativ metod 

har det varit möjligt att analysera inte bara det som har sagts utan även hur det har sagts. Även 

kroppsspråk har bidragit till en tolkningsförmåga utöver de direkta svaren på frågorna.  

Studien skulle kunna ha förbättrats genom att ta hänsyn till fler kringliggande ämnen och 

aspekter. Då studien berör ett väldigt komplext ämne så har det flera gånger blivit nödvändigt 

att göra avgränsningar som hade kunnat bidra till arbetets helhet. Dessa har behövt 

rationaliseras bort på grund av den begränsade tidsramen. Aspekter som bortrationaliserats är 

bland annat sociala och kulturella aspekter, personlighetstyper, även livssituation och 

utbildning hade kunnat tillföra ett mer tillförlitligt resultat och en fullständigare helhetsbild. 

Detta gör att studien bitvis upplevs lite trångsynt i förhållande till ämnets komplexitet. 
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4 Empiri  

I följande kapitel kommer det empiriska resultatet av de 16 intervjuerna att presenteras. Det 

empiriska resultatet presenteras efter generationstillhörighet samt avslutas med ett 

sammanfattande avsnitt. 

4.1 Inledning 

Totalt genomfördes 16 intervjuer. Fördelningen mellan generationerna blev slutligen 5 personer 

ur Generation Y, 6 personer ur Generation X och 5 personer ur Baby Boomer. Inför intervjuerna 

fick respondenterna information om att intervjun beräknades ta cirka 30 minuter. Vidare så 

informerades de om studiens syfte, samt hur deras svar skulle användas. Även information om 

hur personuppgifter behandlas gavs inför intervjuns start. Intervjupersonerna gavs möjlighet att 

avbryta sin medverkan när som helst. Vid tillåtelse så spelades intervjuerna in, vilket gavs i 15 

av intervjuerna.  

För att få en uppfattning om konsumenterna i allmänhet så inleddes intervjuerna med allmänna 

frågor. Intervjupersonerna fick beskriva sin jobbsituation, samt hur de själva ser sig som 

konsumenter. Vidare fick de även dela med sig av sin generella åsikt om reklam, i positiv och 

mer negativa sammanhang. De fick dela med sig av sin egen uppfattning gällande hur mycket 

de tror att reklam påverkar deras köpbeslut. Sedan fortsatte intervjun med att intervjupersonerna 

i två omgångar fick se reklamklipp med tillhörande frågor. De fick även se företagsnamn med 

tillhörande loggor, där de fick dela med sig av igenkänning och preferenser. Vidare fick de 

beskriva vad de tycker är okej att låna till och vilket företag de i så fall skulle använda sig av. 
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Generation Y Födelseår Kön Sysselsättning 

Intervjuperson 1 1993 Man Elektriker (100%) 

Intervjuperson 2 1998 Kvinna Butikssäljare (ca. 75%) 

Intervjuperson 3 1987 Man Logistikansvarig (75%) 

Intervjuperson 4 1996 Kvinna Student (100%) 

Intervjuperson 5 1996 Kvinna Säsongsarbete (ca. 75%) 

Tabell 1: Specificering av intervjupersoner Generation Y. 

 

Generation X Födelseår Kön Sysselsättning 

Intervjuperson 6 1970 Kvinna Mellan två jobb 

Intervjuperson 7 1978 Kvinna Utbildningskoordinator (100%) 

Intervjuperson 8 1971 Kvinna Administratör (100%) 

Intervjuperson 9 1973 Man Underhållsingenjör (100%) 

Intervjuperson 10 1972 Kvinna Koordinator (100%) 

Intervjuperson 11 1967 Man Montör (100%) 

Tabell 2: Specificering av intervjupersoner Generation X. 

 

Generation 

Baby boomer 

Födelseår Kön Sysselsättning 

Intervjuperson 12 1956 Man Vaktmästare & tekniker (100%) 

Intervjuperson 13 1954 Kvinna Pensionär 

Intervjuperson 14 1959 Kvinna Husdjurstekniker (80%) 

Intervjuperson 15 1954 Kvinna Sjukpensionär 

Intervjuperson 16 1950 Man Pensionär 

Tabell 3: Specificering av intervjupersoner Generation Baby boomer. 
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4.2 Generation Y 

Respondenterna är födda mellan år 1987 och 1998, samtliga arbetar mellan 75 och 100 procent, 

med undantag för intervjuperson 4 som studerar på heltid. Deras syn på sig själva som 

konsumenter skiftade enligt tabell 4.  

 

Generation Y Konsumenttyp 

Intervjuperson 1 Jämför innan köp. 

Intervjuperson 2 Nöjesshoppare. 

Intervjuperson 3 Sparsam, köper bara nödvändiga prylar. Kritisk till konsumtionssamhället. 

Intervjuperson 4 Planerar de flesta av sina inköp, men kan köpa billigare varor på impuls. 

Intervjuperson 5 Nöjesshoppare, men försöker vara medveten. 

Tabell 4: Generation Y: “Hur ser du dig själv som konsument?” 

 

Intervjuperson 1 berättar att han gärna jämför på nätet innan köp. Intervjuperson 2 beskrev att 

hon gärna handlar på nätet och gillar att shoppa som nöje. Även intervjuperson 5 beskriver sig 

själv som nöjesshoppare. Medan intervjuperson 3 försöker att handla så lite som möjligt och 

undvika onödiga inköp. Intervjuperson 4 blandar planerade inköp, då ofta dyrare grejer, med 

impulsköp av billigare varor. 

Alla intervjupersoner i Generation Y, tror att de blir påverkade av reklam, omedvetet eller 

medvetet. Intervjuperson 5 berättar att hon tror att hon var mer mottaglig för reklam när hon 

var yngre. Då spelade andras åsikt stor roll, och hon vågade inte riktigt visa vad hon själv gillade 

eller ville ha. Vid frågan vad intervjupersonerna ansåg om reklam rent generellt så kom 

kommentarer som, “det är störande” - Intervjuperson 1, “det är värdelöst” - Intervjuperson 3.  
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Generation Y Kunskap Gillande Preferens Övertygelse 

Intervjuperson 1 Begränsad 

kunskap. 

Informationen 

verkar för bra för 

att vara sann. 

Starkt ogillande. Främst anhöriga. 

Eventuellt 

Zmarta. 

Inte övertygad 

om att ta 

konsumtionslån, 

men på väg till 

övertygelse 

gällande företag. 

Intervjuperson 2 Bearbetar 

informationen i 

reklamklippen, 

men är 

misstänksam till 

innehållet. Ganska 

begränsad 

kunskap. Tycker 

att det är för lite 

information i 

reklamen.   

Ogillande, men 

tar inte tydlig 

ställning. 

Främst sin egen 

bank. Grundar 

preferens på 

anhörigas åsikter. 

Vid billån är 

bilhandlarens råd 

av vikt. 

Inte övertygad. 

Intervjuperson 3 Bearbetar 

informationen i 

reklamklippen, 

men är mycket 

kritisk. Begränsad 

kunskap. Tycker 

att det är för lite 

information i 

reklamen. 

Mycket starkt 

ogillande. 

Vill helst inte 

låna pengar eller 

vara skyldig 

någon detta. 

Nämner annars 

mormor som 

preferens. 

Inte alls 

övertygad. Han är 

väldigt 

misstänksam och 

kritisk. 

Intervjuperson 4 Bearbetar 

informationen 

ytligt. Begränsad 

kunskap. Tycker 

att det är för lite 

information i 

reklamen. 

Ogillande, men 

tar inte tydlig 

ställning. 

Främst sin egen 

bank, då föräldrar 

påverkat till det. 

Inte övertygad. 

“Har jag inte 

pengar så handlar 

jag inte”. 

Intervjuperson 5 Bearbetar 

informationen 

ytligt. Begränsad 

kunskap. 

Åt det ogillande 

hållet, men 

ganska neutral. 

Främst sin egen 

bank.   

Inte övertygad, 

misstänksam. 

Avstår hellre än 

att ta lån. 

Tabell 5: Generation Y: Kommunikationseffekter. 
 

Samtliga intervjupersoner bearbetar informationen i reklamklippen, dock olika mycket. 

Intervjuperson 1, 2 och 3 bearbetar informationen mer än intervjuperson 4 och 5. De 
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intervjupersoner som bearbetar informationen i reklamen djupare har gemensamt att de i större 

utsträckning ifrågasätter innehållet och uttrycker misstänksamhet till innehållet i reklamen och 

även tjänsten. Ingen av intervjupersonerna i Generation Y har erfarenhet av att ta lån sedan 

tidigare. Intervjupersonerna indikerar även på att det inte finns behov av att ta lån finns just nu. 

Gällande de reklamklippen som visades under intervjun så var intervjuperson 1 och 3 tydligt 

ogillande, gemensamt för de två intervjupersonerna är att de är män. Intervjuperson 2, 4, och 5 

var också ogillande men uttalade det inte lika tydligt. De var mer åt det neutrala hållet vid sina 

uttalanden, en gemensam nämnare för dessa tre intervjupersoner är att de är kvinnor. I samband 

med att reklamklippen visades, så nämnde intervjuperson 1, 3 och 5 att de tycker att reklam av 

den här typen är oetisk och att den kan förstöra för människor. Vidare gör intervjuperson 1 en 

jämförelse till spelreklam, personen blir väldigt arg, irriterad och menar att det förstör så mycket 

för människor. Dock gör personen själv en reflektion över att han gillar att spela och att 

reklamen lockar. Vidare så menar han att det är konstigt att det är lagligt med sådan reklam i 

Sverige. 

Intervjuperson 4 menar att dennes föräldrar berättat att Sparbanken i Ulricehamn är bäst och att 

hon därmed valt den banken själv. Intervjuperson 2 skulle också rådfråga sina föräldrar vid val 

av bank och vid ett eventuellt låntagande. Även intervjuperson 5 indikerar på att hon valt bank 

utefter vilken bank föräldrarna har. Intervjuperson 1, 3, 4 och 5 nämner att de skulle använda 

internet för att söka information om de skulle behöva ta lån eller välja bank. Intervjuperson 1 

och 3 berättar att de i största möjliga mån väljer att låna av anhöriga istället för att vända sig till 

banker. Gemensamt för alla intervjupersoner i Generation Y är att de någon gång under 

intervjuerna nämner anhöriga och familjemedlemmar. De nämns både i sammanhang som 

långivare och som stöd eller rådgivare inför beslut. 

Ingen av intervjupersonerna är övertygade om tjänsten konsumtionslån. Ingen av 

intervjupersonerna verkar heller ha något behov av att ta konsumtionslån. Dock nämnde 

intervjuperson 1, trots att han uttalat ett ogillande tidigare i intervjun, att om han skulle behöva 

ta lån så skulle han kunna tänka sig att använda Zmarta. Han menar att företaget ofta syns i 

reklamsammanhang vilket gör att han tycker att de verkar pålitliga. Han är den enda av 

intervjupersonerna i Generation Y, som uppfattas vara på väg mot övertygelse i val av företag. 

Om behovet skulle uppstå för intervjuperson 1, så indikerar hans svar på att han skulle låna hos 

Zmarta.  
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Generation Y Vad är okej att låna till? 

Intervjuperson 1 Bostad. Inte TV, bil eller “skitgrejer”. 

Intervjuperson 2 Bostad, bil och större saker som är svårt att finansiera själv. 

Intervjuperson 3 Bostad, eventuellt bil, studielån och nödfallsgrejer. 

Intervjuperson 4 Bostad, renovering, bil och studielån. Inte kläder och resor. 

Intervjuperson 5 Bostad, studier, kanske bil. Inte semester eller prylar. 

Tabell 6: Generation Y: “Vad är okej att låna till?” 

 

Alla intervjupersoner i Generation Y tycker att det är okej att låna till bostad. Intervjuperson 3 

och 5 nämner bil som något som de är lite kluvna till, medan intervjuperson 1 inte tycker att det 

är okej att låna till bil. Intervjuperson 2 och 4 tycker däremot att det är okej att låna till bil. 

Intervjuperson 4 och 5 tycker inte att det är okej att låna till semesterresor. Gemensamt för 

intervjuperson 1, 4 och 5 är att de spontant nämner att de inte tycker att det är okej att låna till 

kläder - intervjuperson 4, prylar - intervjuperson 5, och “skitgrejer”- intervjuperson 1.  

Intervjuperson 3 sticker ut då han är den som tar ett aktivt avstånd till konsumtionssamhället i 

stort. Han försöker att inte konsumera mer än nödvändigt samt att han aktivt försöker skydda 

sig från reklam. Intervjuperson 3 uttrycker dock en förståelse för att saker kan inträffa och att 

personer kan behöva låna i nödfall till nödfallsgrejer. 

Sammanfattningsvis så har Generation Y:s intervjupersoner gemensamt, att de har en begränsad 

kunskap. Vidare så har de gemensamt att de är ganska vaga i sitt uttryck gällande ogillandet till 

denna typ av reklam, viss variation förekommer. Starkt för Generation Y är anhörigas påverkan 

till deras preferens. Ingen i Generation Y är övertygad till att ta konsumtionslån, då det heller 

inte vid intervjutillfället fanns behov. Intervjuperson 1 nämner dock både en preferens och en 

antydan till övertygelse, om behov skulle uppstå.  

4.3 Generation X 

Respondenterna ur generation X är födda mellan 1967 och 1978. Alla utom en av 

intervjupersonerna arbetar heltid. Intervjuperson 6 befinner sig mellan två arbeten. Deras syn 

på sig själva som konsumenter redogörs i tabell 7.  
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Generation X Konsumenttyp 

Intervjuperson 6 Jämför inför köp, kampanjshoppare. 

Intervjuperson 7 Handlar inte så mycket, men nöjesshoppar ibland. 

Intervjuperson 8 Planerar inför köp, är emot konsumtionssamhället. Föredrar fysisk butik. 

Intervjuperson 9 Planerar inför köp. 

Intervjuperson 10 Handlar sällan på grund av tidsbrist, men gillar att handla i fysiska butiker. 

Intervjuperson 11 Planerar inför köp. Föredrar fysisk butik.  

Tabell 7: Generation X: “Hur ser du dig själv som konsument?” 
 

Ett återkommande svar bland intervjupersonerna i Generation X är att de undersöker och 

planerar inför sina inköp, de har en tydlig vision gällande vad de är ute efter. Intervjuperson 6, 

8, 9 och 11 värdesätter planering inför inköp. När de pratar om impulsköp så gäller det nästan 

uteslutande om saker som de varit intresserade av sedan en tid tillbaka, eller varor med lägre 

pris. Intervjuperson 7 nöjesshoppar däremot ibland, men ser sig inte som någon storkonsument. 

Intervjuperson 8, 10 och 11 uttrycker gillande för att handla i fysisk butik, men intervjuperson 

10 handlar ofta via nätet på grund av tidsbrist. 

 

Generation X Kunskap Gillande Preferens Övertygelse 

Intervjuperson 6 Bearbetar 

informationen i 

reklamen grundligt, 

men anser att det är 

för lite information 

och fel typ av 

information. Att den 

är vriden och 

bristfällig. 

Starkt 

ogillande. “Jag 

tycker att sådan 

reklam borde 

förbjudas”.   

Sin egen bank, 

men misstror 

banker generellt. 

Detta på grund 

av bankernas 

vinstintresse och 

nyliga 

skandaler. 

Inte alls 

övertygad, 

kritiskt och 

misstänksam.   

Intervjuperson 7 Bearbetar 

informationen i 

reklamen väldigt 

ytligt. Förstår inte fullt 

ut vad det är som 

annonseras. Anser att 

Bynk- reklamen har 

mycket information på 

kort tid. 

Uttrycker inte 

direkt gillande, 

men en viss 

nyfikenhet.   

Sin egen bank, 

personlig 

kontakt 

värderas.   

Inte övertygad, 

men uttrycker 

inte så mycket 

misstänksamhet. 
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Intervjuperson 8 Bearbetar 

informationen i 

reklamen väldigt 

ytligt. Sluter sig när 

hon förstår att 

reklamen handlar om  

konsumtionslån. 

Tycker att det är för 

lite information i 

reklamen.    

Starkt 

ogillande. 

Hänvisar till 

yrkeserfarenhet 

från 

kronofogde-

myndigheten 

som bidrar till 

det starka 

ogillandet. 

Sin egen bank, 

personlig 

kontakt värderas 

väldigt högt. 

Inte alls 

övertygad. 

Väldigt kritisk! 

Intervjuperson 9 Bearbetar 

informationen, men 

upplever starkt att den 

är bristfällig och 

felaktig. 

Starkt 

ogillande, 

uttrycker 

misstänksamhet 

och 

olustkänsla. 

Är misstänksam 

mot alla banker, 

men föredrar 

ändå sin egen 

bank framför 

andra, då den 

upplevs mest 

seriös.   

Inte alls 

övertygad. 

Väldigt kritisk 

och 

misstänksam. 

Intervjuperson 10 Bearbetar 

informationen i 

reklamen ytligt. Vill 

skydda sig från 

informationen. Tycker 

att det är för lite 

information i 

reklamen. 

Ogillande. 

Misstänksam 

och vill inte ha 

med reklamen 

att göra.   

Sin egen bank, 

pålitlig 

personlig 

kontakt värderas 

högt.   

Inte övertygad. 

Misstänksam.   

Intervjuperson 11 Bearbetar 

informationen, men 

upplever att den är 

bristfällig och lurig. 

Det är “kriminellt” hur 

informationen 

framställs. 

Starkt 

ogillande, 

uttrycker 

misstänksamhet 

och 

olustkänsla. 

Den ordinarie 

banken, “om 

man inte får lån 

där så ska man 

inte ta lån”. 

Inte alls 

övertygad. 

Tabell 8: Generation X: Kommunikationseffekter. 

 

Graden av informationsbearbetning skiljer sig mellan intervjupersonerna i Generation X. 

Samtliga intervjupersoner i Generation X har en viss erfarenhet gällande att ta lån. De äger alla 

hus, vilket kan antas att de flesta av dem har tagit lån för att finansiera och kan därmed vara en 

anledning till erfarenhet. Dock uppger ingen av intervjupersonerna någon erfarenhet av 

konsumtionslån. Intervjuperson 8 hänvisar till sin tidigare arbetserfarenhet på 

kronofogdemyndigheten, vilket gör att hon säger sig veta vilka konsekvenser konsumtionslån 
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kan ge. Intervjuperson 9 och 11 verkar ha ett lite mer kritiskt förhållningssätt i sitt 

informationsbearbetande. De uttrycker sig på ett starkare vis, där de kritiserar informationen 

som framställs, samt hur den framställs. Dessa båda intervjupersoner är de enda män som 

intervjuats i Generation X. Intervjuperson 6 uttrycker även hon en stark kritik och 

misstänksamhet till informationen som framställs i reklamen men är försiktigare i sin 

framtoning. Ett återkommande inslag för intervjupersonerna i Generation X är att de misstror 

enkelheten i reklamen, de flesta av dem tror helt enkelt, att det är lurendrejeri för att “så enkelt 

kanske det inte är, lite vriden information”- intervjuperson 6.  Intervjuperson 10 berättar att 

hon vill skydda sig från reklamen och verkar därmed inte bearbeta informationen i lika stor 

utsträckning. Inte heller intervjuperson 7 verkar bearbeta informationen i reklamen så mycket. 

Till en början så verkar hon inte riktigt förstå vilken tjänst reklamen berör. Hon upplever att det 

är mycket information på kort tid som förmedlas, vilket skulle kunna vara en anledning att hon 

inte bearbetar så djupgående.   

Nästan alla intervjupersoner uttrycker ett ganska starkt ogillande, enbart intervjuperson 7 är 

utmärkande öppen och även lite nyfiken på tjänsten. Hon uttrycker inte ett ogillande på samma 

sätt som resterande intervjupersoner. Alla intervjupersoner förutom intervjuperson 7 nämner 

även någon form av konsekvenstänk som exempelvis att dessa typer av lån har hög ränta. Även 

vad som händer efter ett erbjudande om en räntefri månad. Intervjuperson 6, 8, 9 och 11 menar 

att den här typen av reklam borde förbjudas och ser den rentav som provocerande, kriminell 

och lite vilseledande. Intervjuperson 10 uttrycker ett ogillande och demonstrerar det på så vis 

att denne skyddar sig genom att stänga av ljudet. Intervjuperson 7 går från nyfikenhet till 

ogillande då hon blir medveten om att reklamen handlar om konsumtionslån.  

Generation X anser att det är viktigt med den personliga kontakten på banken, detta är något 

som de anser att de företag som erbjuder konsumtionslån inte kan erbjuda. Intervjuperson 6, 7, 

8, 10 och 11 värderar personlig kontakt på banken väldigt högt, medan intervjuperson 9 inte 

framhåller personlig kontakt uttryckligen. Han menar att banker och bankrelationer generellt är 

något som väcker irritation, då dom tjänar pengar på honom, men inte ger tillbaka så mycket. 

Dock anser han att de ordinarie bankerna är mer pålitliga än snabba alternativ. Hela fem av sex 

intervjupersoner i Generation X föredrar vad de uttrycker som “stabila” banker med kontor och 

personlig kontakt. Intervjuperson 11 menar att “får man inte låna hos den ordinarie banken, så 

ska man inte heller ta lån” och anser att det är en indikation på om personen i fråga har 

möjlighet att betala tillbaka. Alla intervjupersoner i Generation X är väldigt tydliga med att de 

inte skulle kunna tänka sig att ta ett konsumtionslån. Den enda preferens som framkommer i 
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denna grupp är den ordinarie banken. Det upplevs viktigt för intervjupersonerna i Generation 

X att ha en förtroendeingivande person att fråga om exempelvis räntor och andra frågor 

relaterade till lån.  

Ingen av intervjupersonerna visar tecken på övertygelse. De har i grund och botten inget 

förtroende för konsumtionslån som tjänst. De anser generellt att företag som tillhandahåller 

konsumtionslån varken är ärliga eller pålitliga. Intervjuperson 8 är extremt negativ till denna 

typ av reklam och lånen i sig. “Jag ser svart” säger hon och påstår sig veta vad konsekvenserna 

kan bli och vad denna typ av lån kan göra med människors liv. Intervjupersonerna i Generation 

X är generellt misstänksamma mot reklamen av konsumtionslån och de företag vars loggor som 

visas under intervjun och anser inte att de är trovärdiga.  

 

Generation X Vad är okej att låna till? 

Intervjuperson 6 Bostad, studier och investeringar. 

Intervjuperson 7 Bostad, renovering, bil och eventuellt någon större möbel.   

Intervjuperson 8 Bostad och möjligtvis studier. 

Intervjuperson 9 Större investeringar. Inte till mat och kläder. 

Intervjuperson 10 Bostad, renovering och bil. Inte till resor eller shopping.   

Intervjuperson 11 Bostad och bil. 

Tabell 9: Generation X: “Vad är okej att låna till?” 

 

Samtliga intervjupersoner anser att det är okej att låna pengar för att köpa bostad. Enbart tre av 

sex intervjupersoner nämner att de anser att det är okej att låna pengar för att köpa bil. Bara två 

intervjupersoner nämner exempel på saker som de inte tycker att det är okej att låna till. Mat, 

kläder, shopping och resor är exempel på saker som intervjuperson 9 och intervjuperson 10 

anser att de inte vill låna till.  

Sammanfattningsvis så framstår Generation X som en kritisk grupp. De poängterar 

återkommande, att de värderar ärlighet väldigt högt i utformning av reklam om konsumtionslån. 

Deras misstänksamhet gör att de uttrycker ett väldigt starkt ogillande. Deras gemensamma 

preferens är ordinarie banker och framhåller personlig kontakt i samband med denna. De visar 

inga tecken på övertygelse och ser inte konsumtionslån som en alternativ lösning.   
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4.4 Baby boomers 

Intervjupersonerna är födda mellan 1950 och 1959. Två av intervjupersonerna arbetar 

fortfarande. Resterande är pensionärer alternativt sjukpensionär. Deras syn på sig själva som 

konsumenter redogörs i tabell 10. 

 

Generation 

Baby boomer 

Konsumenttyp 

Intervjuperson 12 Planerar inför köp, billigare varor kan köpas på impuls. 

Intervjuperson 13 Medveten, handlar mycket. 

Intervjuperson 14 Oftast impulsköp, handlar mer än hon vill. 

Intervjuperson 15 Snål, planerar inför köp. 

Intervjuperson 16 Planerar inför köp, effektivitet är viktigt. 

Tabell 10: Generation Baby boomer: “Hur ser du dig själv som konsument?” 

 

Vid frågan gällande hur de ser sig själva som konsumenter, så varierade svaren. Intervjuperson 

12 ser sig som alla andra, han planerar och jämför inför dyrare köp men kan köpa billigare varor 

på impuls. Intervjuperson 13, menar att hon handlar mycket, men är samtidigt målmedveten 

gällande vad hon vill ha. Vidare så berättar hon att hon oftast jämför och letar information inför 

köp. Intervjuperson 15 ser sig själv som snål, “det blir dyrt att nöjesåka när man bor på landet”, 

fokus ligger på att minimera kostnaderna. Även intervjuperson 16 försöker minimera kostnader 

och köper inget onödigt. Intervjuperson 14 ser sig som en impulsshoppare, som aldrig gör 

efterforskning innan köp. Hon nämner även att hon handlar mer än vad hon egentligen vill.  
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Generation 

Baby boomer 

Kunskap Gillande Preferens Övertygelse 

Intervjuperson 12 Bearbetar inte 

informationen i 

sig, utan mer 

utformningen av 

det visuella. 

Ganska neutral. 

Uttrycker 

varken gillande 

eller ogillande. 

Ordinarie bank. Inte övertygad i 

nuläget. Verkar 

dock ha ett ganska 

öppet sinne.   

Intervjuperson 13 Bearbetar 

informationen i 

reklamen. 

Upplevs vara 

medveten. Tycker 

att det är för lite 

information i 

reklamen.     

Starkt ogillande. 

Tycker att den 

är dum och 

fånig.   

Ordinarie bank. 

Värderar 

personlig 

service och 

kringliggande 

tjänster såsom 

bankman, 

bankfack och 

bankkontor 

högt. 

Inte övertygad. 

Viktigt med eget 

informationssökande 

för att bli övertygad. 

Intervjuperson 14 Bearbetar 

informationen, 

men anser att 

informationen är 

bristfällig. 

Ogillande. 

Beskriver 

varningsklockor. 

Ordinarie bank. Inte övertygad. 

Intervjuperson 15 Bearbetar till en 

viss del, men vill 

inte bearbeta mer 

när hon inser att 

reklamen handlar 

om pengar. 

Tycker att det är 

för lite 

information i 

reklamen. 

Väldigt starkt 

ogillande. 

Hänvisar till 

tidigare 

arbetserfarenhet 

hos kronofogde-

myndigheten. 

Ordinarie bank. 

Personlig 

kontakt 

värderas. 

Inte alls övertygad. 

Intervjuperson 16 Bearbetar 

informationen, 

men anser att 

informationen är 

bristfällig. 

Starkt ogillande. 

“Tjuv och 

rackarspel” 

Ordinarie bank. 

Personlig 

kontakt, “som 

man kan 

resonera med 

och förhandla”. 

Inte alls övertygad.   

Tabell 11: Generation Baby boomer: Kommunikationseffekter. 

 

Intervjuperson 12, 13, 15 och 16 verkar ha erfarenhet av lån, troligtvis kopplat till husköp, då 

de alla bor i hus. Intervjuperson 14 berättar att hon inte har erfarenhet av att ta lån, och uttrycker 
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ogillande till att ta lån överhuvudtaget. Intervjuperson 16 har arbetslivserfarenhet från 

försäljning av bilar i kombination med billån. I detta sammanhang upplevde han att kunder fick 

bristfällig information om de billån som erbjöds. Han ansåg att kunder blev vilseledda om den 

faktiska räntan. Detta verkar påverka hans inställning till informationen som framställs i reklam 

om konsumtionslån och kallar det “tjuv och rackarspel”. Intervjuperson 13 upplevs medveten 

och påläst, men visar inga tydliga tecken på att hon bearbetar informationen i reklamen på ett 

djupare plan. Hon uttrycker att den här typen av reklam borde förbjudas. Intervjuperson 12 

verkar inte bearbeta informationen i någon större utsträckning, utan verkar istället fokusera på 

kringliggande visuella detaljer i reklamens utförande. I samband med detta berättar han om att 

han tidigare arbetat med reklam, vilket skulle kunna ha en påverkan på hans fokus. 

Intervjuperson 15 uppger att hon slutar bearbeta informationen i reklam ifall den handlar om 

pengar.  

Intervjuperson 13, 15 och 16 uttalar ett starkt ogillande till den här typen av reklam. “Man 

borde inte göra reklam om detta, det är att förenkla ett invecklat och viktigt område” - 

Intervjuperson 13. Även intervjuperson 12 och 14 ger indikation på ett underliggande ogillande 

men artikulerar det inte lika starkt. Gällande just konsumtionslån så har intervjuperson 15 

arbetslivserfarenhet från kronofogdemyndigheten. Hon berättar att hon “är extremt negativ till 

sånt här” och anser att “pengautlåning på det här sättet med snabba lån de e nåt fördärv”.  

Intervjuperson 16 -“jag tycker att den här reklamen är katastrof”. 

Ingen av intervjupersonerna i Generation Baby boomers verkar tycka att konsumtionslån är 

något som de i dagsläget skulle kunna tänka sig att använda sig av. Tre av fem intervjupersoner 

i Generation Baby Boomers verkar istället föredra och  tycka att det är viktigt med den 

personliga kontakten hos banken, vilket de inte anser att företag som erbjuder konsumtionslån 

kan erbjuda. Intervjuperson 13, 15 och 16 berättar att de värdesätter den personliga kontakten 

hos den ordinarie banken högt. De vill ha en person att resonera och förhandla med. Även 

intervjuperson 12 och 14 nämner värdet av den ordinarie banken, dock nämns inte den 

personliga kontakten. Intervjuperson 13 sticker däremot ut då hon betonar alla kringliggande 

tjänster som personlig bankman, bankfack och närhet till bankkontor. Ingen av 

intervjupersonerna indikerar på något behov av att ta lån och deras preferens är den ordinarie 

banken.   

Intervjuperson 12 visar inget tecken på övertygelse. Men hans sätt att svara på indikerar på en 

viss öppenhet. Intervjuperson 14 hänvisar till ett ordspråk “Den som är i skuld är inte längre 
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fri”. Hon menar att hon hellre väljer en sämre levnadsstandard än att ta lån, vilket gör henne 

väldigt svår att övertyga. De svar som intervjuperson 13, 15 och 16 ger, indikerar på att även 

de är väldigt svåra att övertyga. De verkar inte vara främmande för att ta lån generellt, men de 

vill söka sin information själva och ser inte konsumtionslån som en acceptabel lösning. 

 

Generation 

Baby boomer 

Vad är okej att låna till? 

Intervjuperson 12 “Lite dyrare grejer”.   

Intervjuperson 13 “Det är okej att låna till vad som helst, om du klarar av att betala det”. 

Intervjuperson 14 Möjligtvis bostad. Inte till bil eller resor. 

Intervjuperson 15 Bostad, bil. Inte till resor och kläder. 

Intervjuperson 16 Bostad, renovering. Inte till konsumtion. 

Tabell 12: Generation X: “Vad är okej att låna till?” 

 

Intervjuperson 12 var otydlig med vad han ansåg att det är okej att låna till. Han menade på att 

det är okej att ta lån till större grejer som han inte kunde spara ihop till, “det är ju så man får 

göra” - intervjuperson 12. Intervjuperson 13 uttrycker “om din ekonomiska situation ger dig 

utrymme att låna för det här, då tycker jag att det är upp till var och en”.  Intervjuperson 14 är 

mycket bestämdare i sin åsikt, då hon helst inte lånar pengar alls. Hon skulle möjligtvis kunna 

låna till en bostad, men hennes grundtanke är att leva efter sina tillgångar, ger ekonomin inte 

utrymme så väljer hon ett enklare levnadssätt. Intervjuperson 15- “Boende, bil, dyra, alltså dyra 

saker som du är i behov av, absolut inte resor, kläder, såna där grejer tycker jag inte man köper 

på kredit”. Intervjuperson 16- “inte låna för konsumtion liksom, som att om jag skulle köpa en 

ny cykel utan nä, då får väl jag åka på min gamla cykel”. 

Sammanfattningsvis så bearbetar Generation Baby Boomer informationen i reklamen väldigt 

individuellt utifrån sina fasta attityder. Gemensamt för Generation Baby Boomer är att de flesta 

har ett starkt ogillande. Som preferens värderar de sin ordinarie bank. De tre av fem som nämner 

den personliga kontakten, nämner denna som en omfattande och viktig tjänst. Ingen av 

intervjupersonerna i denna generation visar på övertygelse, eller att konsumtionslån skulle vara 

ett accepterat alternativ.  
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4.5 Sammanfattning  

Generation Y är den generation som verkar ha minst erfarenhet inom området. I Generation X 

verkar alla ha tidigare erfarenhet av att ta lån, även om det inte gäller specifikt konsumtionslån. 

I Generation Baby Boomer så verkar alla utom en intervjuperson ha erfarenhet av att ta lån. För 

Generation Y är familj och vänner viktiga som stöd vid val av bank och i eventuella 

lånesammanhang, då de själva saknade erfarenhet inom området. För att söka information 

använde sig Generation Y även av internet. Internetsökning var inte lika vanligt bland Baby 

Boomers. I Generation X förekom internetsökning, men inte i samma utsträckning som bland 

Generation Y. Något som framkom i Generation X gällande kunskapsdelen i analysmodellen, 

var att männen uttryckte ett tydligare kritiskt förhållningssätt i sitt sökande efter information. 

Många av intervjupersonerna var negativa till reklam generellt, dock uttryckte tre 

intervjupersoner i Generation X att de gillar direktreklam. Intervjuperson 13, 14, 15 och 16 

nämnde att de irriterade sig extra på reklam som innehöll humorinslag då de menade att det gav 

ett oseriöst intryck. Snarare föredrog de reklam som hade karaktär av konsumentupplysing, 

gärna med informativa inslag. Alla medverkande visade ogillande till  reklam gällande 

konsumtionslån, dock i olika utsträckning. Inom Generation Y sågs en skillnad mellan män och 

kvinnor, männen uttryckte starkare ogillande än kvinnorna i samma generation. Alla 

intervjupersoner förutom en i Generation X upplevde reklamen som opålitlig och blev 

misstänksamma till den. Bland Baby Boomer skiftade graden av artikulerat ogillande, två av 

intervjupersonerna var ogillande, även om de uttryckte detta väldigt milt. De resterande tre 

intervjupersonerna uttryckte sig väldigt starkt gällande sitt ogillande till reklam av denna typ.  

Generation Y verkar inte ha utvecklat någon tydlig preferens och baserar därmed många av sina 

åsikter på föräldrar och anhörigas åsikter. Generation X däremot hade en gemensam tydlig 

preferens i form av att de föredrog “riktiga” banker där personlig kontakt var högt värderat. 

Baby Boomers värderade även de “riktiga” banker. Dock nämnde enbart tre av fem utav 

intervjupersonerna den personliga kontakten som viktig.  

Det fanns ingen av de intervjuade som uppvisade någon övertygelse eller ansåg att det var en 

tillförlitlig lösning. En intervjuperson från varje generation har antytt att det skulle kunna finnas 

en öppenhet för denna typen av tjänst, däremot saknas i nuläget ett behov och de är därmed inte 

övertygade. Ingen av intervjupersonerna uppgav något behov av att ta konsumtionslån vid 

intervjutillfället.  
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Något som framkom i intervjuerna var en tredje-person effekt. Denna effekt var inte med som 

ingångspunkt i studien, men visar på en aspekt, som kan ha påverkan för hur reklam och dess 

kommunikationseffekter påverkar konsumenter.  

 

Generation Y Tredje-person effekt 

Intervjuperson 1 Ja, nämner unga som smartare än äldre. 

Intervjuperson 2 Ja, nämner de med dålig självkontroll som utsatta. 

Intervjuperson 3 Nej, inget som framkommer i intervjun. 

Intervjuperson 4 Nej, inget som framkommer i intervjun. 

Intervjuperson 5 Nej, inget som framkommer i intervjun. 

Tabell 13: Generation Y: Tredje-person effekt. 

 

Generation X Tredje-person effekt 

Intervjuperson 6 Nej, inget som framkommer i intervjun. 

Intervjuperson 7 Nej, inget som framkommer i intervjun. 

Intervjuperson 8 Ja, nämner ungdomar som utsatta. 

Intervjuperson 9 Ja, nämner spelberoende som utsatta. 

Intervjuperson 10 Ja, men uttrycker inte specifikt vilken grupp som skulle vara utsatt. 

Intervjuperson 11 Ja, nämner utsatta personer och ungdomar. 

Tabell 14: Generation X: Tredje-person effekt. 

 

Generation 

Baby boomer 

Tredje-person effekt 

Intervjuperson 12 Nej, inget som framkommer i intervjun. 

Intervjuperson 13 Ja, nämner de med dålig ekonomi, särskilt ungdomar som utsatta. 

Intervjuperson 14 Ja, nämner de med dålig ekonomi och lite livserfarenhet som utsatta. 

Intervjuperson 15 Ja, nämner ungdomar som utsatta. 

Intervjuperson 16 Ja, nämner de med dåligt omdöme och ungdomar som utsatta. 

Tabell 15: Generation Baby boomer: Tredje-person effekt. 
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I Generation Y nämner Intervjuperson 2  personer med dålig självkontroll och hon tror att dessa 

kan vara extra utsatta. Intervjuperson 1 visar en typ av tredje-person effekt, då han menar att 

äldre inte förstår sig på modernare alternativ gällande lån. Han tror att de är väldigt fast vid sin 

ordinarie bank och därmed får betala mer pengar än vid andra alternativ. Detta gäller inte tredje-

person effekt i förhållande till reklam, men påvisar ett synsätt.  

Hela 4 av 6 personer i Generation X och 4 av 5 personer i Generation Baby boomers uppvisar 

en tredje-person effekt. Intervjuperson 6 och 7 i generation X visar ingen tredje-person effekt, 

däremot menar intervjuperson 8 att ungdomar som vill ha ett ansikte utåt kan vara extra utsatta. 

Även respondent 11 tror att ungdomar är mer utsatta. Intervjuperson 9 tror att spelberoende är 

mer utsatta och kanske även lånar för att finansiera spelande, vilket även detta påvisar en tredje-

person effekt. Intervjuperson 10 uttrycker ingen tredje-person effekt specifikt, det finns dock 

en underliggande ton som påvisar en sådan. Hon nämner dock inte vilka som skulle vara de 

extra utsatta. 

Intervjuperson 13, 14, 15 och 16 i Generation Baby boomer visar en tredje-person effekt. 

Intervjuperson 13 tror att personer med dålig ekonomi, särskilt ungdomar kan vara extra utsatta. 

Även intervjuperson 14 nämner dålig ekonomi som en faktor, men tror också att de med lite 

livserfarenhet kan utgöra en utsatt grupp. Intervjuperson 15 och 16 nämner även ungdomar som 

en utsatt grupp, men också de med dåligt omdöme.  
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5 Analys  

I följande kapitel kopplas den teoretiska referensramen samman med det empiriska resultatet. 

Analysen kommer till stor del att utgå från hierarkieffekter, samt kommunikationseffekter som 

sedan kategoriseras och jämförs utifrån generationstillhörighet. 

5.1 Hierarkieffekter 

5.1.1 Kunskap 

Enligt Lavidge och Steiner (1961) så leder information till kunskap. Gällande reklamklippen 

som visades under intervjuerna så uttrycker elva av sexton medverkande intervjupersoner, att 

de tycker att det är för lite information i reklamen, alternativt att informationen framställs på ett 

oärligt sätt. I Generation Y tycker tre av fem att reklamklippen innehåller för lite information. 

Medan i Generation X tycker fyra av sex att informationen i reklamklippen är bristfällig. Hela 

fyra av fem i Generation Baby boomer nämner att de tycker att det är för lite information i 

reklamklippen. Detta tyder på att informationsmängden behöver vara mer omfattande ju äldre 

konsumenten är. Dock kan inga stora skillnader ses mellan generationerna. Däremot skiljer det 

sig desto mer hur de har betonat sina åsikter. Fem av sex intervjupersoner i Generation X har 

varit väldigt kritiska till informationen. Intervjuperson 11 har ingen åsikt om mängden 

information i reklamklippen, men anser att den ä kriminell. Vilket tydligt visar på kritiken till 

det som framställs. Även intervjuperson 6, 8, 9 och 10 betonar stark kritik till informationen 

som framställs i reklamklippen. Denna generation har visat en samlad kritik, den enda som 

sticker ut är intervjuperson 7, som tyckte att reklamklippen innehöll lagom information för att 

väcka ett intresse och tycker att det sedan är upp till var och en att söka vidare. Denna 

intervjuperson uppvisar inte heller det kritiska förhållningssätt som Kotler et al. (2017) menar 

är karaktärsdrag för Generation X. Resterande intervjupersoner i Generation X uppvisar alla 

tydligt detta kritiska karaktärsdrag. I Generation Y har det funnits en mer svävande åsikt till 

informationen. Endast en intervjuperson i Generation Y har varit tydlig i sin åsikt att det är för 

lite information om tjänsten som annonseras. I Generation Baby boomer anser fyra av fem att 

det är bristfällig information. Det framkommer en tydlighet hos dessa fyra, medan 

intervjuperson 12 är svävande i sina svar, vilket gör honom svårtolkad. Sammantaget är 

Generation X den generation som utmärker sig med det starkt kritiska förhållningssättet till 

informationen och verkar bearbeta den väldigt misstänksamt för att tillgodose sig kunskap från 

reklamen. Generation Y är mer mottaglig för informationen som framställs. De har med sig en 
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ingående åsikt, som baseras på anhörigas kunskap, men verkar vara den generation som är mest 

öppen för att påverkas av informationen och skapa sig kunskap utifrån reklamen. 

Inhämtandet av informationen inför beslutstagande kan härledas till Baines et al., (2017), som 

menar att hög grad av informationssökning kan kopplas till högt engagemang. Vidare menar de 

att högt engagemang kan kopplas samman med produkter av större värde samt ett större 

risktagande. Gemensamt för alla intervjupersoner oavsett generationstillhörighet var att de 

efterfrågade mycket information, vilket indikerar på att de tycker att konsumtionslån är en typ 

av högengagemangstjänst. Baines et al., (2017) menar att vid reklam för tjänster med högt 

engagemang bör reklamen utformas informativt. Baines et al., (2017) menar att kreditkort inte 

är någon högengagemangsprodukt, vilket indikerar på att konsumtionslån inte heller bör räknas 

som en högengagemangsprodukt. Detta motsäger de intervjupersoner som medverkat i studien, 

då samtliga antyder att konsumtionslån för dem är en högengagemangsprodukt.  

De medverkande intervjupersonerna skiftade i erfarenhet, det sågs skillnader mellan både 

individer och mellan generationstillhörighet. Intervjupersonernas erfarenhet bland Generation 

X och Baby boomer verkar huvudsakligen komma från tidigare erfarenhet av lån i samband 

med bostadsköp, med undantag för intervjuperson 14 som aldrig tagit lån. Intervjuperson 16 

har tidigare varit bilförsäljare och har därmed erfarenhet av att sälja billån, vilket kan påverka 

hans syn på reklamen. Generation Baby boomer verkar ha störst erfarenhet och deras ingående 

attityder verkar vara starkt förankrade hos fyra av de fem intervjupersonerna. Erfarenhet 

påverkar attityden enligt Ehrenberg (2000), vilket kan förklara att kommunikationseffekterna 

hos Generation Baby boomer har varit sparsamma. De litar på det som de tidigare testat enligt 

Gardiner et al. (2013) och verkar inte påverkas av reklamen i så stor utsträckning. De vill söka 

sin egen information och påverkas inte i så stor utsträckning av reklamen om konsumtionslån 

och dess kommunikationseffekter. Generation X vill inte ha något med reklamen att göra och 

är väldigt kritiska till reklamen, vilket gör att inte heller de verkar mottagliga för reklamens 

kommunikationseffekter. Framförallt påpekar alla intervjupersoner att de inte har något behov, 

vilket får dem att sluta sig för reklamens kommunikationseffekter. Även om de inte visar på 

något behov, så framkommer ändå en indikation om att Generation Y är den generation som är 

mest mottaglig för kommunikationseffekter. Då de inte är lika fasta i sina ingående attityder 

och de attityder de har kommer till största delen från anhöriga. Detta menar Ehrenberg (2000) 

har betydelse för  mottagligheten av attitydförändring. Det indikerar dock på att Generation Y 

inte är starka i sina egna attityder. 
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Dahlén et al., (2017) och Kotler et al., (2017) menar att konsumenten behöver ha en viss 

kunskap för att utveckla ett gillande eller ett ogillande. De menar vidare att olika konsumenter 

behöver olika mycket kunskap för att ta ställning till ett gillande eller ogillande, vilket 

överensstämmer med intervjupersonernas svar. Det kan ses som att samtliga intervjupersoner 

har uppnått en viss nivå av kunskap, även om de allra flesta tycker att informationen i reklamen 

är bristfällig. I Generation Y verkade kunskapen till stor del baseras på anhörigas kunskap och 

deras attityder kring ämnet. De båda äldre generationerna verkade ha tillgodosett sig och 

etablerat en mer erfarenhetsbaserad kunskap. En aspekt som uppkommit under arbetets gång är 

huruvida situationen hade sett annorlunda ut för Generation Y om de inte haft anhörigas stöd 

gällande kunskap. 

5.1.2 Gillande 

Laurell och Parment (2015) menar att ett intresse för det annonserade kan leda till gillande. 

Samtliga respondenter, oavsett generationstillhörighet var allt från skeptiska till starkt ogillande 

till reklam gällande konsumtionslån, samt till att ta konsumtionslån. Dock uttryckte flertalet en 

förståelse till att andra konsumenter skulle kunna bli lockande av reklam likt de reklamklipp 

som visades. Detta skulle kunna kopplas till tredje-person effekten, som Conners (2005) menar 

är ett relativt vanligt fenomen. Vidare menar Youn et al. (2000) att tredje-person effekten bidrar 

till en uppfattning gällande att andra påverkas mer negativt än sig själv, när det gäller sådant 

som uppfattas negativt. Tredje-person effekten syns främst hos intervjupersoner i Generation 

X och Baby boomer. Enbart en person i Generation Y visar indikation på tredje-person effekt, 

gällande reklamen. Flera grupper och anledningar nämns som extra utsatta, bland annat nämns 

ungdomar, de med dålig ekonomi och de med dåligt omdöme. Detta skulle kunna kopplas 

samman med McKinnon och Schröder (2006) som menar att det förekommer att de som tar lån 

anses vara svaga, lättlurade och inte förstå konsekvenser. Tredje-person effekten var något som 

inte fanns med inledningsvis i arbetet, men som återkom i många av intervjupersonernas svar. 

En möjlig anledning till fenomenet skulle kunna vara att normer och värderingar om 

konsumtionslån är något som medför ganska starka negativa associationer som 

intervjupersonerna inte vill förknippas med.  

Lee et al. (2017) menar att ogillande eller gillande är en central del som bidrar till konsumentens 

attityd till det aktuella företaget. En parallell från detta kan dras till intervjupersonernas 

ogillande och deras svar gällande företag som erbjuder konsumtionslån, “alla tjänar så mycket 

på att lura folk” - Intervjuperson 1, Generation Y, “alla ser lika hemska ut i mina ögon” -

Intervjuperson 3, Generation Y, “jag skulle aldrig skicka min dotter till någon av dem, de känns 
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oseriösa” Intervjuperson 10, Generation X och “Det är lurendrejeri alltihop” -Intervjuperson 

16, Baby boomer.  

Männen i Generation Y uttryckte ett starkare ogillande än de tre medverkande kvinnorna i 

samma generation. Intervjuperson 1, 3 och 5 i Generation Y menar att den här typen av reklam 

är oetisk och förstör för människor, vilket förstärker deras ogillande. Generation X uttrycker ett 

starkare ogillande än både Generation Y och Generation Baby boomer. Intervjuperson 6, 8, 9, 

och 11 tycker till och med att reklam om konsumtionslån borde förbjudas. De uttrycker det som 

vilseledande och rent av kriminellt. Intervjuperson 12 i Generation Baby boomer är mer neutral 

i sina uttryck, han är nästan likgiltig till reklamen. Detta skulle kunna förklaras av hans 

personlighetstyp, då han inte verkar oroa sig i onödan, han inger känslan av att lösa bekymmer 

allt eftersom de uppkommer. Han har inget behov för tillfället och verkar inte anse att han 

behöver ta ställning till detta i nuläget. De resterande fyra intervjupersonerna i Generation Baby 

boomer uttrycker ett mycket starkare ogillande. Gemensamt för de fyra personerna i Generation 

Baby boomer, är att de visar en tredje-person effekt, medan intervjuperson 12 inte uppvisar 

någon tredje-person effekt.  

Fyra av fem intervjupersoner i Generation Baby boomer och fyra av sex i Generation X tar 

ställning för någon annan genom tredje-person effekt. Både Robinson och Umphrey (2006) och 

Connors (2005) menar att personer som uttrycker tredje-person effekt gör detta för att framstå 

som bättre eller smartare själva. I undersökningen verkar detta inte vara hela sanningen, då flera 

av de som uttrycker en tredje-person effekt verkar hysa en genuin omsorg för de personer som 

de upplever är utsatta. Tredje-person effekten har varit ett intressant inslag som uppkommit i 

studien. Det har däremot inte varit en aspekt som denna studie har kunnat följa upp utförligare, 

på grund av den begränsade tidsramen. Denna effekt skulle kunna ha påverkan för hur 

kommunikationseffekter från reklam sker, men detta har inte kunnat bevisas i denna studie. 

Styrkan i hur de uttrycker sig kan däremot påvisas särskilt i förhållande till det starka ogillandet 

som de uppvisar i samband med en tredje-person effekt. 

Laurell och Parment (2015) menar att ett intresse för det annonserade kan leda till att ett gillande 

skapas. Ingen av intervjupersonerna ger några indikationer på att de gillar det som annonseras. 

Detta skulle kunna kopplas samman med knuffning som Håkansson (2017) menar enbart är 

möjligt om konsumenten är öppen för det. Intervjuperson 7 var den enda som visade något 

intresse för det som annonserades i Bynk-reklamen, då hon initialt trodde att det enbart 

handlade om en applikation för att hålla koll på sin ekonomi. Vid den här tidpunkten verkade 
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det som om hon skulle kunna vara öppen för knuffning, men när hon insåg kopplingen till 

konsumtionslån förändrades attityden till ogillande. En möjlighet till denna förändring skulle 

kunna vara, att normer om att konsumtionslån, är något negativt skulle kunna ha varit så starka 

att de fått henne att omvärdera attityden från första anblicken. 

Samtliga intervjupersoner har utvecklat en grad av ogillande. Detta skulle innebära att de har 

svårt att gå vidare i stegen enligt analysmodellen, då den förutsätter att någon form av gillande 

bör ske innan preferens kan utvecklas. 

5.1.3 Preferens 

Övergången från gillande till preferens anses vara ett viktigt steg mot det slutgiltiga köpet 

(Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017).  Laurell och Parment (2015) menar att det är avgörande 

att konsumenten finner det som annonseras som attraktivt för att en preferens ska utvecklas. 

Ingen av de medverkande verkar tycka att reklamen gällande konsumtionslån är varken 

lockande eller attraktiv. Ingen verkar heller känna ett behov för att ta den här typen av lån, 

vilket kan påverka deras syn på både tjänsten och reklamen.  

När en sammanställning med företagsnamn med tillhörande loggor presenterades i intervjun, 

så var det endast Intervjuperson 1, som nämnde ett företag som han eventuellt skulle kunna 

tänka sig att använda. Intervjuperson 1 var öppen för att använda sig av Zmarta, då han ofta sett 

reklam från företaget. Detta menar han har bidragit till att han upplever dem som pålitliga. En 

koppling skulle kunna dras till McCullough och Ostom (1974), som menar att antalet visningar 

kan påverka konsumenters attityd positivt. Enligt Rosengren och Sjödin (2011) kan  

konsumenter även tendera att välja företag som satsar på reklam före okända. Då de upplever 

att företag som satsar pengar på reklam även förmedlar  kvalitet. När Intervjuperson 1 uttrycker 

en preferens för Zmarta, så säger han även att de verkar ha god ekonomi och nämner att en 

anledning är att de satsar på reklam.  

Laurell och Parment (2015) menar att konsumentens attraktion till annonsen är väsentlig för att 

lyckas hålla kvar dem i hierarkikedjan. Intervjuperson 1 indikerar trots ett uttryckt ganska starkt 

ogillande till reklamen, att det är tack vare reklamen som han eventuellt skulle kunna använda 

sig av Zmarta. Vilket delvis motsäger Laurell och Parment (2015), då han inte medvetet 

uttrycker en attraktion till just reklamen. Trots detta har han utvecklat en preferens för ett 

företag angående konsumtionslån, baserat till stor del på reklam. Dock finns inget som tyder på 

att han skulle ha ett behov av att ta konsumtionslån, men om ett behov skulle uppstå så ses 

denne intervjuperson som den med starkast preferens till konsumtionslån. Intervjuperson 13 
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använder sig av BankNorwegian, men framhåller att detta är en “riktig bank som finns i 

Sverige” och att “de har insättningsgaranti”. Hon använder det som ett komplement med ett 

kreditkort inte som ett konsumtionslån i den bemärkelsen, enligt intervjupersonen. En tydlig 

bild som framhålls är att hon inte har blivit påverkad av någon reklam utan har aktivt sökt 

information och tagit ett rationellt beslut, då de haft bäst villkor för hennes önskemål. Detta 

stämmer väl överens med Generation Baby boomers karaktärsdrag, drivenhet (Glass, 2007) och 

rationalitet (Kotler et al., 2017). Resterande intervjupersoner, särskilt de i Generation X och 

Baby boomers, skulle hellre välja sin ordinarie bank och framhåller precis som intervjuperson 

13 vikten av en “riktig” bank.  

När loggorna från kreditbolag visades, så ville de flesta av intervjupersonerna inte välja något 

företag som de skulle kunna föredra framför något annat. De anser att de är ganska likvärdiga 

och de flesta hyser en misstänksamma mot dem. Vidare så uttryckte de att alla företag som 

visades var dåliga, samt att de inte ville ha något med dem att göra. Intervjuperson 3 säger att 

de är “banditer allihop”. Vid intervjuerna så uppgav dock några av intervjupersonerna ett 

företagsnamn som en hypotetisk preferens, om de skulle ha haft ett behov och om de skulle 

kunna ha tänkt sig att använda sig av den här typen av företag. Intervjuperson 4, 5, 9 & 11 anger 

Svea ekonomi som företagspreferens. Intervjuperson 4 & 9 anger att de har använt företaget för 

att betala fakturor. Intervjuperson 5, 9 & 11 anser att namnet låter bra. Intervjuperson 9 gör en 

koppling med “Svea rike” och intervjuperson 11 tycker “att det känns mer seriöst, som en riktig 

bank”. Intervjuperson 6 uppger att företaget Klicklån inte inger förtroende “det låter ju inte så 

förtroendeingivande” och uttrycker inget företag som preferens, men däremot ett företag som 

hon definitivt inte skulle välja. Även intervjuperson 9 benämner ett företag i negativt tonfall, 

“Bynk, är det för barn eller?”. Detta skulle kunna tolkas som att företagsnamnet har stor 

betydelse för hur företaget uppfattas. Däremot finns ingen tydlig koppling till reklamen och 

dess kommunikationseffekter, hur namnet genom reklam påverkar attityder till konsumtionslån 

i sig. Då det enbart var en intervjuperson som yttrade sig om namnet i samband med 

reklamklippet och detta i en negativ ton.  

Ingen av respondenterna uppger att de varit i kontakt med eller använt sig av de aktuella 

företagen i samband med konsumtionslån. Endast intervjuperson 1 visar tecken på att ha 

utvecklat en preferens bland konsumtionslånsföretagen. Desto tydligare är att de utvecklat 

preferenser i allmänhet till lånesituationer och bankärenden. I Generation Y nämner två av fem 

intervjupersoner att de föredrar att låna av anhöriga eller vänner framför att ta lån från bank. I 

Generation X nämner fem av sex respondenter att den personliga kontakten är viktig vid 
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lånefrågor, och samtliga menar att deras ordinarie bank är deras förstahandsval. Även samtliga 

intervjupersoner i Baby boomer nämner och föredrar sin ordinarie bank, men enbart tre av fem 

intervjupersoner i Generation Baby boomer  nämner den personliga kontakten som viktig. De 

tre intervjupersonerna framhäver att de värderar den personliga kontakten för att ha någon att 

resonera och förhandla med. En tolkning till detta skulle kunna vara att Generation X är mer 

måna om den personliga kontakten, men Generation Baby boomer använder kontakten på ett 

mer omfattande sätt och kan kopplas ihop med deras drivenhet (Glass, 2007). Generation Y 

nämner inte den personliga kontakten till banken över huvud taget utan endast kontakten med 

anhöriga som de anger som preferens vid rådgivning och låntagning. Därmed kan alla dessa 

intervjupersoner anses ha en preferens, men inte preferens för något företag som förmedlar 

konsumtionslån i den bemärkelse studien utgår från. Intervjupersonerna i Generation Y har 

delvis anhöriga som preferens, vilket förmodligen inte alla personer från Generation Y har 

tillgång till. De personer som intervjuats från Generation Y i denna studie har alla en stark 

anknytning till anhöriga, deras råd väger tungt i denna fråga för intervjupersonerna. Vilket 

väcker frågan om hur de som inte har detta starka skyddsnät som anhöriga utgör, hur de skulle 

påverkas av reklamens kommunikationseffekter, samt hur detta skulle påverka deras preferens.  

5.1.4 Övertygelse  

När en preferens har utvecklats så har företag större möjlighet att kunna kommunicera ett 

övertygande budskap (Dahlén et al., 2017; Kotler et al., 2017). Samtliga intervjupersoner har 

utvecklat någon typ av preferens, dock har enbart en intervjuperson utvecklat en tänkbar 

preferens med ett tydligare steg mot konsumtionslån. Lavidge och Steiner (1961) menar att 

reklamens utformning spelar stor roll för köpintentionen. Dock framkommer inte några tydliga 

tecken på att reklamens utformning påverkar intervjupersonernas köpintention. Intervjuperson 

1 är ett undantag då han trots uttalat ogillande nämner att han skulle kunna tänka sig att använda 

Zmarta, om han skulle ta ett lån. Detta på grund av att det är ett företag som ofta syns på reklam. 

Detta innebär att endast intervjuperson 1 tydligt kan kopplas till att ha påverkats av 

kommunikationseffekter från reklam och även till Lavidge och Steiners (1961) teori, som menar 

att reklam kan spela roll för köpintentionen. Enligt nationalencyklopedin (u.å) är det viktigt att 

reklamen anpassas efter den målgrupp som den avser att rikta sig till. En möjlig förklaring till 

att intervjupersonerna inte visar så starka kommunikationseffekter, skulle kunna vara att 

intervjupersonerna inte anser sig vara den målgrupp som företagen avsett att vända sig till.  

Ingen av intervjupersonerna indikerar på att det finns ett behov av att ta konsumtionslån. Detta 

tolkas ha stor betydelse för att inte någon av intervjupersonerna är övertygade i nuläget. Enligt 
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Rosengren och Sjödin (2011) krävs ett behov för att konsumenten ska se det annonserade som 

en möjlig lösning. Även Håkansson (2017) menar att det behöver finnas en öppenhet inför 

tjänsten för att kunna knuffas till övertygelse genom ett erbjudande. Intervjupersonerna har 

även en ingående negativ attityd till konsumtionslån som påverkar öppenheten för en sådan 

lösning. Därmed blir det svårare för reklamen att generera kommunikationseffekter, än vad det 

hade varit om behovet och öppenheten hade funnits hos intervjupersonerna.  

Fyra av fem intervjupersoner i Generation Y nämner att de inte har så stor kunskap gällande 

lån och att deras föräldrar blir viktiga som stöd då. Dessutom är endast intervjuperson 3, som 

är den äldsta av intervjupersonerna i Generation Y, tydlig på så sätt att han har ett utarbetat 

ställningstagande till både reklam och konsumtionslån. De övriga fyra intervjupersonerna i 

Generation Y är inkonsekventa i sina svar och det finns en tydlig indikation på att de inte 

utarbetat ett lika tydligt ställningstagande. Anhörigas åsikter spelar en stor roll inom aktuellt 

ämne. Detta skulle kunna kopplas samman med Dahlén et al. (2017) som menar att de som nyss 

skaffat ett intresse för en produkt är enklare att påverka än de som haft en attityd längre. Fyra 

av fem av intervjupersonerna i Generation Y har inte skaffat sig en befäst attityd till 

konsumtionslån, vilket skulle kunna indikera på att denna generation i linje med Dahlén et al. 

(2017) skulle vara enklare att påverka än de andra generationerna. Generation Y skulle på detta 

sätt kunna vara öppnare och mer mottagliga för knuffning som Håkansson (2017) menar är ett 

steg mot övertygelse. Detta då Generation X och Baby boomer upplevs ha en mer befäst attityd 

till konsumtionslån och därmed inte verkar lika lätta att övertala genom 

kommunikationseffekter.  

Ingen av intervjupersonerna tolkas ha uppnått övertygelse från kommunikationseffekter från 

reklam om konsumtionslån, den som skulle kunna ses vara närmast övertygelse är 

intervjuperson 1 från Generation Y. Detta till följd av kommunikationseffekter från Zmartas 

reklam. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de vid intervjutillfället, inte upplevde 

att det fanns något behov att ta konsumtionslån. Detta tolkas vara kärnan till de sparsamma 

kommunikationseffekterna som framkommer. Vidare anses samhällsnormer vara en viktig 

aspekt, många av intervjupersonerna kommunicerar normer som speglar att man inte skall ta 

lån såvida det inte finns giltiga skäl. Alla intervjupersoner ser lån som en sista utväg. De flesta 

intervjupersonerna skulle välja att först vända sig till sin ordinarie bank för att få lån där, då de 

tror att det är fördelaktigare. Generation Y är den generation som enligt studien, är den som är 

mest mottaglig för kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån. Detta trots att 

enbart en av intervjupersonerna indikerar på ett närmande i övertygelse. Aspekter som ett starkt 
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skyddsnät, tolkas skydda intervjupersonerna från kommunikationseffekter som personer utan 

detta skyddsnät skulle kunna vara öppna för.   

5.2 Sammanfattande analysavsnitt 

Soh et al. (2017) menar att ett karaktärsdrag som kan känneteckna Generation Y, är att spendera 

för att stärka sin självbild. Detta är inget som intervjupersonerna i den aktuella studien ger en 

tydlig indikation på. Enbart en person nämner att hon ibland handlar för att hänga med i trender. 

Detta skulle kunna associeras till konsumtion, för att stärka självbilden, men svaren är inte 

tillräckligt tydliga för att kunna kopplas direkt. Vilket gör att studien inte finner något tydligt 

stöd för Soh et al. (2017).  Inte heller Håkanssons (2017) teori kan bekräftas i studien, om att 

Generation Y skulle vara mer benägna till iögonfallande konsumtion. Intervjupersonerna i 

Generation Y ger i det närmaste obefintliga indikationer på att iögonfallande konsumtion skulle 

ligga till grund för deras konsumtionsmönster. Intervjuperson 3, som tillhör Generation Y har 

en tydligt utarbetad attityd mot konsumtion generellt och ställer sig väldigt kritisk till att 

konsumera utan ett riktigt behov. Även Hira (1997) varnar för att yngre tenderar att köpa saker 

som de inte har råd med, inte heller detta kan inte stärkas genom den aktuella studien. Samtliga 

intervjupersoner i Generation Y poängterar vikten av att spara först och köpa sedan. Detta kan 

tolkas som att attitydförändring och den ökade sociala acceptansen som Dow (2017) pratar om, 

inte bekräftas i studien.  

Alla intervjupersoner utom en i Generation X har en väldigt kritisk syn på reklam, vilket Kotler 

et al. (2017) menar är karaktärsdrag som är framträdande för denna generation. Endast 

intervjuperson 7 avviker, vilket skulle kunna förklaras med personliga drag, då hon upplevs 

som öppen och nyfiken och är även den yngsta personen i Generation X och ligger ganska nära 

Generation Y åldersmässigt. Vidare menar Kotler et al. (2017) att informationssökning inför 

köp också kännetecknar Generation X. Detta faller väl samman med intervjupersonernas svar, 

då majoriteten planerar sina inköp väl och är misstänksamma mot reklam. Flera 

intervjupersoner påtalar  att det verkar vara oroväckande enkelt att låna pengar såsom reklamen 

påvisar, vilket gör dem påtagligt misstänksamma. Enligt Gardiner et al. (2013) tilltalas 

Generation X av marknadskommunikation som är enkel och ärlig. Misstänksamheten hos 

respondenterna kan härledas till deras kritiska inställning, vilket förklarar den oärliga känsla de 

får kopplat till enkelheten i reklamen. Inom det aktuella ämnet så verkar enkelheten i reklamen 

få intervjupersonerna att bli misstänksamma.  Vid visning av reklamklippen reagerar alla 

intervjupersoner i Generation X utom intervjuperson 7 på ett sätt som visar att de inte litar på 

informationen som framställs. Intervjuperson 6 och 9 beskriver det som lurendrejeri och 
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intervjuperson 10 uppger att hon anser att den här typen av banker som Bynk representerar, är 

ute efter att lura folk. De reagerar starkt och en koppling kan dras till den kritiska inställningen 

och att det enligt Gardiner et al. (2013) föredras ärlighet i framställningen av reklam. Trots att 

reklamklippen anspelar på enkelheten i att låna så är ärligheten viktigast för intervjupersonerna 

i detta fall, då de inte litar på att det i verkligheten är så enkelt att låna, som det framställs. Det 

verkar som att de aktuella intervjupersonerna i Generation X värderar ärlighet före enkelhet, 

med utgångspunkt i Gardiner et al. (2013) uttalande.  

Baby Boomers är ofta enligt Kotler et al. (2017) rationella. Vilket kan kännas igen från 

intervjupersonerna i studien, som vill ta beslut efter eget informationssökande. De bildar sina 

åsikter utifrån denna information och svarar även ofta genomtänkt. Gardiner et al. (2013) menar 

att de gärna utgår från lösningar som de varit i kontakt med tidigare. Även detta är något som 

indikeras från respondenterna i Baby Boomer då de upplevs vara relativt traditionella. En 

intervjuperson skiljer sig dock från de övriga i Generation Baby boomer, intervjuperson 12 

upplevs inte vare sig lika rationell eller traditionell som de övriga i samma generation. 

Intervjuperson 15 och 16 nämner att de lever sparsamt och inte handlar så mycket onödigt, detta 

skulle kunna förklaras via van der Goot et al. (2018), som menar att äldre kan vara negativa till 

konsumtionslån, på grund av att de minns ett samhälle med lägre konsumtionsnivå.  

En koppling som skulle kunna dras mellan Generation X och Baby boomers är gällande 

personlig kontakt och den höga andel i dessa generationer som betonar detta som en viktig 

aspekt gällande bankärenden. Vikten av ärlighet och pålitlighet i Generation X,  tillsammans 

med vikten av tidigare kontakt i Generation Baby boomers som enligt Gardiner et al. (2013) 

menar är kännetecken för de olika generationerna sammanfaller i detta fall i den personliga 

kontakten med banken. Den personliga kontakten skulle kunna skapa en större pålitlighet och 

samtidigt sammanfalla med att det är det traditionella förhållningssättet vid bankärenden. Ett 

stort antal av intervjupersonerna i studien oberoende av generationstillhörighet går gärna åt det 

kritiska tänkandet. Vilket innebär att det inte kan påvisas tydliga skillnader mer än att 

Generation X är mer samstämmigt intensivt kritiska än båda övriga generationer.  

Dahlén et al. (2017) menar att de som nyss börjat intressera sig för en produkt eller tjänst är 

enklare att påverka än de som hunnit befästa en attityd. En parallell från detta skulle kunna dras 

till Generation Y som generellt inte verkar ha hunnit utveckla lika mycket kunskap och 

erfarenhet inom området. Detta skulle kunna förklaras med att de äldre generationerna har varit 

i kontakt med situationer där de har använt sig av lån i en högre utsträckning. I Generation Y 
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blir det påtagligt att de aldrig har befunnit sig i en lånesituation och är oerfarna inom området. 

Därför har de inte heller utarbetat en preferens gällande låntagning. Tydligt i studien blir vikten 

av att ha ett bra stöd från anhöriga innan egna erfarenheter och kunskap har kunnat byggas upp. 

Genom detta stöd blir intervjupersonerna från Generation Y något mer motståndskraftiga mot 

kommunikationseffekter från reklam. I studien framkommer även att de medverkande 

intervjupersonerna inte matchar flera av de karaktärsdrag som beskrivs enligt Soh et al. (2017). 

Då tidigare antaganden inte har kunnat bekräftats, som redogjordes inledningsvis i detta kapitel. 

Vilket tolkas som att intervjupersonerna inte tillhör en lika utsatt grupp som de annars skulle 

ha gjort, Generation Y tolkas sammantaget vara en utsatt grupp framförallt om de har de 

karaktärsdrag som beskrivs enligt Soh et al. (2017). 

Enligt Hira (1997) använder den yngre generationen kreditkort i en stor utsträckning. Detta kan 

inte styrkas i denna undersökning då alla intervjupersoner i Generation Y saknade kort med 

kreditfunktion. De uppgav att de inte sett någon anledning eller haft något behov av att 

undersöka ämnet närmare. Denna studie kan inte heller styrka kopplingen att 

kreditkortsanvändning har förändrat attityden till pengar, vilket Roberts och Jones (2001) 

menar. Därmed kan kreditkortsanvändning inte anses ha förändrat attityden till pengar hos 

intervjupersonerna i  Generation Y.  

Det har inte framkommit några direkta skillnader mellan hur män och kvinnor svarat. De 

skillnader som framkommit i undersökningen är att männen som intervjuats i Generation Y 

uttrycker ett tydligare ogillande än kvinnorna i samma generation och männen i Generation X 

uttrycker en tydligare kritisk sökning av kunskap än kvinnorna i motsvarande generation. Det 

har däremot inte uppkommit några tydliga skillnader i förlängningen i fråga om huruvida de är 

påverkade av kommunikationseffekter. Generellt sett, så är alla medverkande intervjupersoner 

mycket kritiska till att ta lån, speciellt till konsumtionskrediter. Kamleitner och Kirchler (2007) 

menar att konsumtionskrediter har fått en större social acceptans, någon som inte kan bekräftas 

utifrån studiens utfall.  
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6 Slutsats  

I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt att forskningsfrågorna besvaras. Studiens 

vetenskapliga och praktiska bidrag redogörs. Även förslag till vidare forskning presenteras. 

6.1 Besvarande av forskningsfråga 

Forskningsfrågan som studien avser att svara på är formulerad enligt följande:  

- Hur skiljer sig kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån, mellan 

konsumenter från olika generationer?  

I studien har det framkommit vissa skillnader i kommunikationseffekter mellan de studerade 

generationerna, Generation Y, Generation X och Generation Baby boomer. Generation Y tolkas 

vara en utsatt grupp gällande kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån, även 

om intervjupersonerna i studien inte fullt ut hade de karaktärsdrag som teorin hänvisar till. 

Samtliga intervjupersoner från Generation Y verkar ha en form av skyddsnät där familj och 

vänner agerar som rådgivare och ibland även lånar ut pengar. Vilket verkar öka 

intervjupersonernas motståndskraft mot kommunikationseffekter från reklam om 

konsumtionslån. Detta i förhållande till de konsumenter i Generation Y, som inte har ett sådant 

skyddsnät. Generation Y är enligt studien den generation som visar störst öppenhet gentemot 

icke traditionella alternativ. En förklaring till detta skulle kunna vara att majoriteten av dem 

inte har utarbetat ett tydligt ställningstagande till lånesituationer och är därmed mer öppna för 

en påverkan. Genom sin mottaglighet och brist på egen erfarenhet så verkar Generation Y kunna 

påverkas av kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån och bilda sig kunskap 

utifrån reklamen mer än både Generation X och Generation Baby boomer. Generation X och 

Generation Baby boomer visar många likheter angående hur de påverkas av 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån. Båda dessa generationer har en 

erfarenhet som påverkar deras sätt att bearbeta informationen i reklamen. De har även en väldigt 

stark ingående negativ attityd till konsumtionslån, som fungerar som en sköld mot 

kommunikationseffekter från reklam gällande konsumtionslån.    

Generation X är den generation som uttryckt starkast ogillande och mest samstämmigt, med 

undantag för intervjuperson 7. De har ett mycket kritiskt förhållningssätt till reklam gällande 

konsumtionslån, men även till företag som de tror erbjuder konsumtionslån. Misstänksamheten 

från Generation X är tydlig och de uttrycker återkommande, att de inte litar på den här typen 

av företag. De är inte bara samstämmiga gällande vad de svarar, utan även i styrkan hur de 
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svarar. Intervjupersonerna i Generation X svarar på ett intensivt kritiskt sätt, som gör att de 

sticker ut från de övriga generationerna. Generation Baby boomer upplevs inte vid första 

anblick, som en lika homogen grupp som Generation X. De har dock väl utarbetade och befästa 

åsikter i form av ett tydligt ogillande. Generation Baby boomer upplevs som målmedvetna och 

vet vad de gillar och inte gillar. Generation Y uttrycker även de ett ogillande, men är betydligt 

mildare i sitt sätt att uttrycka sig. Vilket kan kopplas samman med att de inte är så bestämda i 

sina åsikter, jämfört med de båda andra generationerna.  

I Generation X och Generation Baby boomer finns en väldigt stark preferens till “riktiga” 

banker med tillhörande personlig kontakt, som de menar är mer pålitligt. Vilket gör att dessa 

båda generationer liknar varandra gällande preferenser. Generation Y har däremot inte 

utvecklat så starka preferenser, vilket gör dem mer öppna för nya alternativ. 

Kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån har inte kunnat påvisas när det gäller 

preferenser för konsumtionslån, i varken Generation X eller Generation Baby boomer. En 

intervjuperson från Generation Y har däremot utvecklat en preferens utifrån 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån.  

Enligt Rosengren och Sjödin (2011) krävs ett behov för att konsumenten ska se det annonserade 

som en möjlig lösning. Även Håkansson (2017) menar att det behöver finnas en öppenhet inför 

tjänsten för att kunna knuffas till övertygelse genom ett erbjudande. Detta skulle kunna kopplas 

till att ingen av intervjupersonerna från någon av de studerade generationerna har något behov.  

Gemensamt för intervjupersonerna är även att de har en ingående negativ attityd till 

konsumtionslån som påverkar öppenheten för en sådan lösning. Därmed blir det svårare för 

reklamen att generera kommunikationseffekter, än om intervjupersonerna hade haft ett behov 

och en öppenhet till tjänsten. Även om samtliga intervjupersoner i studien har en negativ 

ingående attityd, så är den inte lika negativ och befäst hos intervjupersonerna i Generation Y, 

som hos de övriga studerade generationerna. Vilket gör att Generation Y anses vara lättare att 

övertyga via kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån, enligt denna studie. 

Studien visar dock att ett behov är avgörande för att bli övertygad, oberoende av 

generationstillhörighet. 

Tydligt hos samtliga intervjupersoner är att de alla behandlar konsumtionslån som en 

högengagemangstjänst. Ingen av intervjupersonerna visar tecken på att konsumtionslån skulle 

vara socialt accepterat. Den attitydförändring som Frida Bratt (“FI: Konsumentlånen har ökat”, 

2018) och Dow (2017) pratar om, framkommer inte bland de medverkande i studien och kan 
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därmed inte bekräftas. Intervjupersonerna verkar dela uppfattningen om att normen säger att 

lån är sista utvägen och att det inte ska tas lättvindigt. Gemensamt för samtliga intervjupersoner 

är att de främst kan tänka sig att ta lån till köp av investeringskaraktär, exempelvis bostad. 

Denna norm verkar ha en väldigt stark påverkan på hur intervjupersonerna uppfattar reklamen 

gällande konsumtionslån. Attityden till konsumtionslån kommer på detta sätt före attityden till 

reklamen. Vilket gör att den hierarkiska ordningen kan ifrågasättas och innebär att studien till 

viss del bekräftar kritiken till hierarkimodeller som Bergkvist (2000) menar finns. 

Ordningsföljden i analysmodellen som har tagits fram till denna studie, kan behöva utvecklas 

till att stegen istället samverkar. Den skulle även kunna utformas cirkulärt, då attityden till 

konsumtionslån påverkar attityden till reklamen och dess kommunikationseffekter. Studien 

visar att ämnet är mer komplext än en linjär modell. 

Enligt SOU 2018:1 tillhör både unga och gamla en utsatt grupp, studien bekräftar till viss del 

att Generation Y, som är den yngsta av de studerade grupperna, skulle kunna vara en utsatt 

grupp. Däremot kan inte studien bekräfta att detta skulle vara generellt för alla i denna 

generation, då antalet medverkande har varit för få för att generalisera resultatet. Den äldsta 

generationsgruppen i studien har varit Generation Baby boomer, denna generation har inte 

kunnat tolkats som en utsatt grupp, genom de svar som erhållits i studien. Generation Baby 

boomer har dock inte visat riktigt lika stark motståndskraft till kommunikationseffekter från 

reklam om konsumtionslån som Generation X. Detta gör att Generation X är den minst utsatta 

gruppen enligt denna studie.  

6.2 Vetenskapligt och praktiskt bidrag 

Studien bidrar genom att den påvisar skillnader i hur kommunikationseffekter från reklam 

gällande konsumtionslån påverkar Generation Y, Generation X och Generation Baby boomer. 

Attityder till att ta konsumtionslån varierar däremot inte lika mycket utifrån 

generationstillhörighet. Vidare ger den ett vetenskapligt bidrag i form av att samtliga 

intervjupersoner ansåg att lån, oavsett vad pengarna skall användas till, kräver grundlig 

informationssökning inför beslutfattande. Detta kan kopplas till att konsumtionslån ses som en 

högengagemangstjänst, vilket inte framkommit i tidigare studier. I den aktuella studien 

framkommer inga indikationer på att den attitydförändring som tidigare forskning och media 

indikerar på, skulle finnas bland de intervjupersoner som medverkat i studien.  

Studien bidrar till ökad förståelse, både gällande kommunikationseffekter från reklam om 

konsumtionslån och attityd till att ta konsumtionslån. Samt hur detta varierar utefter 
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generationstillhörighet. Den påvisar även vikten av anhörigas inflytande vid 

prefensutvecklande hos Generation Y, vilket inte framkommit på detta sätt i tidigare 

undersökningar. Tidigare studier inom forskningsområdet är få och fragmentariska, på så vis 

bidrar den aktuella studien med ett samband ämnena emellan, kommunikationseffekter från 

reklam och konsumtionslån. Studien utgör även ett underlag och en ingång till vidare forskning 

inom området. 

Generation Y, den yngsta medverkande generationen, verkar enligt studien vara mer utsatt och 

påverkningsbar. Detta i kombination med att denna generation tycker att anhörigas stöd är 

viktigt inom ämnet, har lett fram till tanken om att skolan skulle kunna fylla en funktion. Detta 

då alla unga inte har anhöriga att förlita sig på som stöd. Denna studie ger praktiska 

rekommendationer i form av att skolan skulle kunna utbilda och informera unga ännu mer än 

vad de gör idag, om kritiskt tänkande kring just reklam. På så vis skulle skolan kunna fungera 

som och fylla den stödfunktion som anhöriga annars utgör. Då många i Generation Y har 

passerat den grundläggande skolåldern så finns det eventuellt ett behov av någon annan form 

av stödfunktion som är enkelt att vända sig till om det uppstår frågor om reklam. Grunden bör 

läggas i skolan samt att det behöver informeras om hur och vart man kan vända sig även senare 

i livet.  Vidare forskning behövs dock för att klargöra vilka behov som faktiskt finns, då denna 

studie endast ger en indikation om detta förhållningssätt.  

Ur ett företagsperspektiv så skulle en praktisk rekommendation vara att satsa på den personliga 

kontakten som många av intervjupersonerna menar är viktig. Detta är en stor anledning till att 

de äldre generationerna anser att det inte är ett alternativ att använda sig av dessa företagen. 

Genom att implementera och marknadsföra en personlig kontakt så skulle företagen kunna nå 

de äldre generationerna bättre och även motverka sitt oseriösa intryck. Om de vill nå de äldre 

generationerna så bör reklamen utformas på ett annorlunda sätt, då intervjupersonerna i studien 

efterfrågar ett mer informativt och ärligt budskap.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Förslag till vidare forskning är att genomföra ett liknande arbete, men medvetet välja ut 

respondenter som inte har de sociala och kulturella förutsättningarna som respondenterna i den 

aktuella studien har. Även att medvetet välja ut både respondenter som tagit konsumtionslån 

tillsammans med respondenter som inte tagit konsumtionslån. För att kunna jämföra skillnader 

i kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån mellan dessa grupper.  
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Vidare så skulle fler företag och reklamfilmer kunna användas som underlag i en framtida 

studie, vilket skulle bidra till en större förståelse samt göra studien mer generaliserbar. 

Ytterligare ett annat alternativ skulle kunna vara att visa reklamfilmer vid flera tillfällen för att 

se vad repetition av reklam ger för kommunikationseffekter. Huruvida det förändrar svaren på 

frågorna efter en tid har passerat. Denna studie har utgått från att det skulle ha skett en 

attitydförändring och en social acceptans angående konsumtionslån. Att det skulle vara 

kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån som skulle ha varit bidragande till 

detta. En studie som genomförs över en längre tid skulle tydligare kunna mäta en sådan 

förändring om huruvida den existerar eller inte. Även tredje-person effekten skulle kunna 

undersökas i samband med kommunikationseffekter, huruvida det finns kopplingar dem 

emellan och i så fall hur de samverkar. 

Ytterligare en aspekt som framkommit under studiens gång, men som inte funnits utrymme till 

att följa upp, är konsumenters uppfattning av företagsnamn. Upprepade gånger så har Svea 

ekonomi nämnts som ett företag som respondenterna på grund av namnet nämnt som ett företag 

som de känner större förtroende för. Företagsnamnet Klicklån verkade ha motsatt effekt då en 

respondent nämnde att just företagsnamnet gjorde att hon blev misstänksam och inte skulle 

överväga att använda sig av företaget. Då ämnet inte fått utrymme för att undersökas i vår studie 

men ändå nämns av flertalet respondenter under intervjuerna så hade det varit intressant att 

undersöka hur mycket företagsnamn påverkar uppfattning av tillit och kommunikationseffekter 

av namn. 

Generation Z har inte ingått i studien, då de som tillhör denna generation, har bedömts som för 

unga för att vara involverade i konsumtionslån. De äldsta i Generation Z börjar dock komma 

upp i myndig ålder och dessutom har de förmodligen utsatts för reklam om konsumtionslån, 

även om de inte har kunnat ta konsumtionslån. Denna studie påvisar att Generation Y är mer 

påverkbar än äldre generationer, då de inte har utvecklat tydliga attityder och egna preferenser 

ännu. En jämförelse mellan Generation Y och Generation Z hade varit intressant för att se om 

det finns ytterligare skillnader ju yngre konsumenterna är. Studien är även avgränsad till 

Generation Baby boomer som den äldsta åldersgruppen. Denna grupp har inte kunnat påvisas 

som en utsatt generation, men en tanke som uppkommer är, om Generation Baby boomer inte 

är tillräckligt gamla för att tillhöra den utsatta grupp som SOU påpekar. De som är äldre än 

Generation Baby boomer har inte omfattats av undersökningen, men skulle kunna vara 

intressanta, för att utreda om det finns en utsatthet för denna grupp.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

 

Information till respondenten: 

Vi börjar intervjun med att informera om syftet med intervjun samt hur det kommer att gå till. 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Vidare så informerar vi om hur personuppgifter kommer 

att hanteras, att handledare och examinator kommer att ta del av allt material, men att det i det 

slutgiltiga arbetet kommer att vara kodat som “intervjuperson 1” och så vidare. Respondenten 

kommer att ha möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under intervjuns pågående. 

Vi kommer att be om lov att få göra ljudupptagning under intervjuns gång.  

 

Del 1 

• Hur gammal är du?  

• Vart och hur bor du?  

• Hur ser du dig själv som konsument?  

• Vad arbetar du med?  Hur mycket arbetar du?  

• Vad tycker du om reklam generellt?  

• Hur upplever du att reklam påverkar dina köpbeslut? 

• Vilken typ av reklam föredrar du?- /föredrar du inte? 

 

Vi kommer att visa följande två reklamklipp för att hjälpa konsumenterna att fokusera på vad 

vi egentligen menar. Om vi inte skulle visa klipp så skulle det finnas risk för att vår tolkning 

och respondentens tolkning inte motsvarar varandra och därav skulle respondenternas svar 

kunna misstolkas. Tack vare möjligheten att visa reklamklippen så säkerställer vi också 

möjligheten att kunna jämföra respondenternas svar sinsemellan.  

 

Ferratum reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=3nhutQ40q88 

Bynk reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=9Zi6Y_xkz3g 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Zi6Y_xkz3g
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Del 2  

• Vad får du för känslor när du ser reklamen?  

• Vad är din spontana åsikt om reklamen? - hur tilltalande tycker du att reklamen är? 

• Vad tycker du om reklamen i förhållande till liknande reklamer? 

• Vad tycker du om informationen i reklamen? - är mängden information lagom till typ 

av reklam/produkt/tjänst?  

• Har du sett reklamen tidigare ? 

• I vilket sammanhang har du sett reklamen? tv, radio osv 

• Har du kreditkort? 

• När du tänker på lån/att låna pengar, vad tänker du då?  

• Om du skulle låna en mindre summa pengar, hos vilken bank skulle du helst låna? 

Varför just den här banken? 

• Eventuellt fråga med hjälp av kreditbolagsloggor: Vilket företag känner du mest 

förtroende för? Varför? Hur kommer det sig? Vilka känner du igen?   

• Vad har du för preferenser, vad är det okej att låna till?  

• Skulle du kunna tänka dig att använda dig av något av dessa företag? - Om nej, varför 

inte? vilket företag föredrar du?  

• Om ja, hur skulle du söka information för att välja företag?  

• Har du använt dig av något av företagen?  
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Bilaga 2 

 

Kreditbolag samt loggor som visades under intervjuerna.  

https://www.sverigekredit.se/l%C3%A5ngivare 

 

 

 

https://www.sverigekredit.se/l%C3%A5ngivare
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Bilaga 3 

Individuella reflektioner  

Kajsa Ivarsson: 

Under arbetets gång har det visat sig att uppsatsskrivande är mer krävande än vad jag på förhand 

förutspått, både sett till arbetsbelastningen och tidsaspekten. Arbetet har tagit mer tid och energi 

än vad jag förväntade mig. Under processens gång har vi ställts inför många svåra avväganden 

och vägval, där det inte funnits något självklart svar. Detta har bidragit med frustration och 

ibland även ett visst mått av uppgivenhet. Under arbetets gång så har jag fått lära mig att möta 

dessa svårigheter och hitta lösningar för varje dilemma, vilket utvecklat mig som person. Detta 

resulterade i slutändan i ett mycket intressant arbete och många erfarenheter rikare.  

Jag har under processen lärt mig att bli trygg i att leda intervjuer. Detta kändes på förhand 

nervöst, speciellt då uppsatsämnet kan uppfattas som känsligt för de medverkande 

intervjupersonerna. Att prata om sin uppfattning om konsumtionslån med okända personer 

förstår jag kan kännas obekvämt. Därmed kände jag att det var mitt uppdrag att få dem att känna 

sig trygga och avslappnade, vilket på förhand kändes som en balansgång. Tack vare tips från 

föreläsningar i den parallella metodkursen samt till viss del från relevant litteratur så det hjälp 

mig att finna min roll. När jag fann trygghet i att följa upp med följdfrågor och ta in 

kringliggande signaler så blev intervjutillfällena roligare och framförallt mycket mer givande.  

Vidare har jag under studiens gång blivit avsevärt mycket bättre på att framförallt förstå 

vetenskapliga artiklar. Det har dock varit en ständig utmaning att hitta relevant material. Men 

när relevant material hittades så utarbetade jag ett sätt att läsa och tolka innehållet som hjälpte 

mig att få förståelse för det som framkom på ett bättre sätt än vad jag kunnat tidigare. Bristen 

på vetenskapliga artiklar och att ämnet var mer komplext än vad som på förhand förutspåtts 

utgjorde en klar utmaning. De utmaningar som vi ställts inför har löst genom frekvent arbete. 

Trots att det varit svårt bitvis så har processen fortskridit i jämnt tempo, detta ser jag som en 

styrka hos oss som grupp. Det hade varit lätt att spilla tid i samband med svårigheter och därmed 

riskera att inte bli klar i tid.  

Vidare så har jag fått mycket större förståelse för själva uppsatsprocessen. Ett arbete av den här 

storleken och omfattningen kan inte alls jämföras med de mindre uppsatser som skrivits tidigare 

under utbildningen. Största lärdomen i detta sammanhanget är helt klart dynamiken och hur 

levande denna uppsats varit. Det har hela tiden funnits nya aspekter att ta hänsyn till samt 
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textmassa att slipa på. Vidare så tycker jag att denna uppsats engagerat mig som författare på 

ett imponerande vis. Det har funnits ett stort driv att hela tiden förbättra, både smått och stort.   

För att konkludera så anser jag att samarbetet fungerat utmärkt under uppsatsprocessen. Samt 

att arbetsbördan varit jämnt fördelad mellan oss. Anledningar till att arbetet fungerat så bra är 

enligt mig god kommunikation, gemensamma visioner och ömsesidig förståelse. Samarbetet 

har enligt mig även varit genomsyrat av ärlighet och respekt mot varandras idéer och åsikter. 

Detta tror jag har varit avgörande för att lyckas komplettera varandra då vi är olika som 

personer. 
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Elisabeth Brage: 

Detta arbete har många gånger känts som ett oöverstigligt berg. Vi har stött på flera problem 

gällande både ämnet i sig och att få tag på artiklar om ämnet. Flera artiklar som har varit av 

intresse, har kostat pengar, vissa till och med förhållandevis mycket pengar. Vi har beställt 

artiklar och annat material genom skolan, men även om kostnaden då inte varit så stor, så har 

detta tagit värdefull tid och till en viss del utgjort ett hinder i arbetet. Främst tidsmässigt, men 

även i form av frustration. Inledningsvis var det svårt att bedöma om de eftersökta artiklarna 

skulle kunna bidra till studien. Detta då det visade sig en bit in i ett relativt stort antal artiklar, 

som inledningsvis upplevdes intressanta för ämnet, men när allt kom omkring inte riktigt 

berörde ämnen på ett tillfredsställande sätt. Trots dessa hinder, så har vi båda kämpat på, för att 

få till ett så bra arbete som möjligt. Vi har arbetat målmedvetet och frekvent och vissa perioder 

har det känts som om vi har arbetat dygnet runt. Problemet som vi har haft med att få tag på 

artiklar, har ökat min förmåga i att söka artiklar. Att inte bara söka på ett ställe utan variera 

mellan kataloger och sökvägar. Även min förmåga att använda lämpliga sökord har utvecklats 

under arbetets gång och att mer effektivt avgöra om artiklar matchar det eftersökta eller inte. 

Vilket är en förmåga som jag anser har utvecklats till följd av de svårigheter som funnits i att 

få tag på artiklar.  

 

Det aktuella ämnet har visat sig genom arbetets gång vara väldigt komplext och det har vid ett 

flertal tillfällen varit svårt att hålla sig till en röd tråd. De artiklar och den litteratur som studerats 

har belyst ämnet ganska svävande i många fall. Det finns dessutom en hel del motsägelser inom 

ämnet, som bidragit till att det ibland känts som om allt jag tidigare lärt mig omkullkastas. Det 

har varit lärorikt att se hur vi tillsammans har kunnat diskutera dessa motsägelser och att det 

har kunnat resultera i en djupare förståelse för ämnet. Det finns många aspekter som hade varit 

intressant att undersöka vidare, men då studien har haft en begränsad tidsram så har nödvändiga 

avgränsningar behövt göras. Att hela tiden försöka hålla sig till en röd tråd samtidigt som väldigt 

många intressanta aspekter uppkommit, har varit en stor utmaning för mig. Det har varit viktigt 

att tillåta en bredd, men jag anser att det svåraste har varit att skala bort intressanta aspekter 

som inte tillfört tillräckligt mycket för att tas med i studien. Med tiden anser jag dock, att jag 

har blivit bättre på att göra dessa bedömningar, även om det ”kliar i fingrarna” och jag vill 

undersöka mer. 

 

Intervjuerna flöt på bra, vi fick många intressanta svar. Tack vare att vi gjorde intervjuer fick 

vi flera nyanser som vi inte kunnat räkna med på förhand. En av dessa ledde oss till tredje-
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person effekten som har utgjort en intressant oförutsedd aspekt. Den begränsade tidsramen har 

gjort att vi inte har kunnat utreda hur den påverkar kommunikationseffekter, men den har ändå 

bidragit till arbetet och hade förmodligen inte fångats upp i till exempel en enkätundersökning. 

Vi fick in ett bra underlag till studien genom de intervjuer som genomfördes, men i efterhand 

har vi uppmärksammat vissa saker som jag anser att vi skulle kunna ha ställt följdfrågor om. 

De har dock inte varit så många eller av sådan karaktär att vi ansåg dem tillräckligt viktiga för 

att agera på, men påvisar hur svårt det är att ställa frågor vid intervjuer. Vi vände och vred på 

frågorna som utgjorde mallen för att vi skulle täcka upp de viktigaste frågorna, men jag inser 

att det krävs en viss erfarenhet för att bli riktigt bra på intervjuer. Jag anser dock att min 

intervjuteknik var helt okej och förbättrades ytterligare mot slutet, även om jag tror att jag har 

en hel del kvar att arbeta på. 

 

Samarbetet oss båda emellan har fungerat väldigt bra och arbetsbördan har delats lika mellan 

oss. Vilket har varit en självklarhet redan från start, för oss båda. Vid de tillfällen som 

meningsskiljaktigheter har uppkommit, så har dessa inte sänkt arbetet utan snarare bidragit till 

ett större djup och ökad förståelse. Arbetet har genom en öppenhet för varandras åsikter bidragit 

till givande diskussioner. Detta har gjort att trots att det många gånger har varit kämpigt, så har 

vi ändå tillsammans arbetat oss igenom svårigheterna och kompletterat varandra på många sätt. 

 


