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Sammanfattning 
De kallas generation K för kartlagd, generation O för ordning, generation Why för varför, 

generation C för content (innehåll). De kallas homo zappiens för hur de zappar sig igenom livet.  

Generation Y är dagens unga vuxna som är uppvuxna i ett högteknologiskt samhälle. Deras sätt 

att konsumera och leva skiljer sig från tidigare generationer. Den allmänna bilden av generation 

Y är en lat, slösaktig generation, som är bortskämda av sina föräldrar och ställer höga krav som 

konsumenter. Detta examensarbete behandlar begreppet generation Y och fokuserar på att 

kartlägga vem de är och deras förhållande till konsumtion och märken. Arbetets syfte är även att 

se hur generation Y skiljer sig från den traditionella köpprocessen. Den traditionella 

köpprocessen består av fem steg; behovsidentifikation, informationssökning, utvärdering av 

alternativ, köp och utvärdering efter köp. Med detta som bas har vi byggt upp ett frågeformulär. 

Undersökningen syftade att ta reda på hur väl litteraturens bild av generation Y stämde överens 

med verkligheten. Undersökningen genomfördes på Högskolan i Skövde i april 2010. Vi gjorde 

en uppdelning mellan generation Y från Sverige och generation Y utanför Sverige, för att se om 

den svenska generation Y skiljer sig från övriga.  

 

Slutsatsen visar till viss del att vad som skrivs i litteraturen stämmer överens med bilden som vår 

undersökning gav av generation Y, men pekar även på vissa avvikelser. Den traditionella 

köpprocessen trodde vi inte skulle passa in på generation Y då teorier porträtterade generationen 

som väldigt annorlunda från tidigare generationer. Resultatet av vår undersökning speglar inte 

riktigt den slarviga och slösaktiga generationen som vi från början hade trott oss finna.  



 
 

Abstract 
Generation Y, or should we say generation why, a generation known for its way of always 

questioning the world around them. This generation is born late 1970’s to early 1990’s. The 

generation is often known for being spoiled by the people around them, obnoxious in their way of 

always marketing themselves and putting high demands as both employees and customers. 

Generation Y is raised in a high-tech society and live on the theory that the world is their oyster. 

This thesis is focused on explaining who generation Y is, how they act as consumers and how 

important the brand is to them. We have put a spotlight on in which way generation Y may differ 

from the traditional purchasing process. We made a questionnaire involving the traditional 

purchasing process and brand issues. The questionnaire aimed to find out how the literatures 

image of generation Y was consistent with the image our survey would make. The survey took 

place in April 2010 at the University of Skövde and the participants were all students.  

 

The results of our study pointed out a few interesting issues. The survey showed signs of what the 

literature had talked about, but we could also see a few differences that made us thinking. We did 

not think that the traditional purchasing process would fit generation Y, as the theories had 

portrayed them as very different from previous generations. But the result of our study does not 

entirely reflect the careless and wasteful generation as we originally had expected to find. 
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1 Inledning 
 

 

I detta inledande kapitel presenteras en introduktion av vårt ämnesval. Relevansen av vårt 

ämnesval kommer att presenteras under detta kapitels bakgrund som är baserad på våra 

undersökningar. Här presenteras även vår problemformulering och syftet med arbetet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns många sätt att dela in människor på. Ålder, kön, nationalitet, yrkesgrupp och så vidare. 

Indelningen har oftast som syfte att samla människor vars intressen, åsikter, värderingar är 

liknande. Det finns något som kallas generationsklyfta, alltså olikheterna mellan två generationer 

som skapar en väsentlig differens. Hur världen ser ut då en människa växer upp kommer att 

forma hur dess generation tänker och beter sig.1 Människor som tillhör samma generation har ett 

homogent beteende. Generationer har då olika grundvärderingar och allt ifrån arbetsmoral till 

köpbeteende kommer att variera beroende på vilken generation individen tillhör.2 En vanlig 

indelning av generationerna är att kalla människor som är födda efter andra världskriget fram till 

ungefär 1960-talet för Baby Boomers. Därefter kommer generation X, Y och slutligen Z. 

Generation X definieras som individer födda efter Baby Boomers generationen fram till ungefär 

mitten av 1970-talet. Generation X brukar sägas ha hamnat i skuggan av Baby Boomers 

generationen och tycks ha en slappare delaktighet i samhället. Efter generation X kommer 

generation Y.  

 

 

 

 

                                                 
1 Baby Boomer Care- Attityd Barn som upplever Generations Gap 
2 Next autos- Science, Religion, Passion, Cohorts, And The Much-Heralded Doom Of Planet Earth 
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De kallas generation K för kartlagd, generation O för ordning, generation C för engelskans 

content (innehåll). De kallas homo zappiens för hur de zappar sig igenom livet, alltså väljer vad 

som är viktigt och struntar i resten.3 Generation Y är den största generationen sedan Baby 

Boomers och inkluderar personer som är födda sent 1970-tal till tidigt 1990-tal. Generation Y har 

vuxit upp i ett högteknologiskt samhälle, vars utveckling har varit snabbare och generationen har 

fått en helt annan bild av vad som är viktigt i livet.4 Framtidsforskaren Thomas Fürth var bland 

de första som undersökte generation Y och säger att generationen har påverkats så mycket av 

tekniken att det är en urban generation, vilket betyder att på grund av den ständiga uppkopplingen 

kan en person i Skövde ha samma konsumtionsvanor som en person i Stockholm. Detta betyder 

att alla får en urban kultur, livsstil och modebild.5  

 

Det sker ett generationsskifte i Sverige, då 40-talisterna nu har nått pensionsålder och de yngre 

generationerna ska fylla luckorna på arbetsmarknaden.6 Näringslivet känner sig oroade över hur 

det kommer att utveckla sig när den yngre generationen tar över. De känner inte att deras gamla 

metoder, tankesätt och strategier kommer att fungera ute på marknaden länge till. Nya individer 

kommer in på marknaden som tänker annorlunda som gör att näringslivet måste tänka om kring 

marknadsföring och konsumtion.7 Thomas Fürth kallar generation Y för Pippi Långstrumps 

barnbarn, kaxiga av naturen. Det är generation Y som väljer arbetsgivare och inte tvärtom.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Aftonbladet. Generationskriget 
4 The social librarian- Generations X,Y,Z and the others 
5 Anders Rydell, Den kaxiga generationen 
6 Svenska Dagbladet, 80-talisterna kräsna och krävande  
7 Parment A. Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
8 Anders Rydell, Den kaxiga generationen 
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1.2 Problem  

Generation Y är dagens unga vuxna. Många är studenter och kommer snart att inta 

arbetsmarknaden. Generation Y beskrivs av författaren Anders Parment som en grupp individer 

som är ombytliga när det kommer till produkter och har inte samma märkeslojalitet som tidigare 

generationer.9 Generation Y’s hela köpbeteende skiljer sig från tidigare generationer då de har 

vuxit upp i ett högteknologiskt samhälle. Bombarderade med valmöjligheter går generation Y 

hårt in på mottot att kunden har alltid rätt. Frågan är om litteraturen och fördomarna i själva 

verket speglar verkligheten? Är generation Y slösaktiga och bortskämda konsumenter som gör 

först och tänker sedan? Och i och med att den tidigare strukturerade konsumenten då försvinner i 

generation Y kommer i så fall deras beteenden ändra på hela köpprocessens uppbyggnad? Då 

generation Y är väl medvetna om vilken grupp i samhället de vill tillhöra så blir 

varumärksaspekten en viktig del i vardagen. 10  Hur viktigt är identitetsskapandet med hjälp av 

märken och produkter?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning över vem generation Y är, hur de ser på 

produkter och märken och hur mycket de skiljer sig från den traditionella köpprocessen.  

                                                 
9 Parment A. Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
10 Parment A. Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
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2 Metod 
 

 

I detta kapitel presenteras vårt metodval och därmed de grundläggande utgångspunkter som 

behövs för att få en förståelse för arbetet. Avsnittet avser att förklara vårt tillvägagångssätt av 

informationsinsamling som ligger som grund för vår empiri.      

 

 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ data 

En kvantitativ undersökning inriktar sig på siffror, vid till exempel mängd, antal, frekvens av 

kvantifierbara variabler. Undersökningens analys styr in sig på att fastlägga, utforska och mäta 

kopplingen mellan olika variabler. Hypoteserna och förutsättningarna i undersökningen utgör 

dess ramverk och begränsningar. En kvantitativ undersökning passar därför bäst då den 

undersökande är väl insatt i ämnet och går in för att pröva en eller flera teorier.11 

 

En kvalitativ undersökning inriktar sig på ord, text, symboler och handlingar där objektens 

underliggande kontenta ligger i fokus. Den kvalitativa undersökningens innehåll består oftast av 

något som försöker tolka och bygga upp en förståelse kring. Kvalitativa värden hjälper till att 

bygga upp teorier och hypoteser. Analysen i undersökningen blir begränsad till undersökarens 

förmåga att se på innehållet subjektivt och undersökarens förmåga att inte medvetet vinkla 

materialet åt det hållet som var önskat från början.12 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Christensen L., Andersson N., Carlsson C., Haglund L., Marknadsundersökning -  en handbok 
12 Ibid 
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2.2 Sekundärdata och primärdata 

Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig då en undersökning genomförs. Sekundärdata 

har tidigare lagrats och sammanställts i ett annat sammanhang och ändamål. Vissa 

undersökningar kräver dock mer än den information som redan finns tillgänglig. Då en 

undersökare samlar in ny information kallas denna för primärdata.13  

 

Källkritik 

Källkritik innebär att källorna granskas kritiskt. När det kommer till information hämtat från 

hemsidor så är det viktigt att se när sidan är uppdaterad, vem som har skrivit, hur informationen 

stämmer överens med övriga källor och även språket i texten. Vem står bakom källan? Är 

personen väl insatt i ämnet? Känns informationen trovärdig? Källorna som används bör vara 

aktuella och det är därför viktigt att se när en bok och artikel är publicerad.14 

 

Böckerna vi har använt oss av är relativt nypublicerade och många av författarna är kända inom 

sitt forskningsämne. Artiklarna är vetenskapliga artiklar, tagna från trovärdiga sidor. Artiklarna är 

även välanvända i andra undersökningar och uppsatser. Hemsidorna vi har använt oss av har varit 

nyuppdaterade och informationen har vi jämfört med andra källor för att se till så att källorna 

överensstämmer.   

 

2.3 Undersökningsmetod 

2.3.1 Enkät och intervju 

Vid insamlandet av en populations åsikter, uppfattningar, beteenden o.s.v. så används enkäter och 

intervjuer. Skillnaden på intervju och enkät är att intervjun är muntlig och enkäten är skriftlig. 

Enkäten är ett frågeformulär som kan delas ut eller skickas ut till en större grupp individer. Den 

som genomför en enkätundersökning kallas enkätkonstruktör och den svarande kallas för 

respondent. Enkätundersökning är en billig och mindre tidskrävande metod för att samla in 

material.15 En så kallad besöksintervju innebär att intervjuaren uppsöker en utvald respondent i 

                                                 
13 Christensen L., Andersson N., Carlsson C., Haglund L., Marknadsundersökning - en handbok 
14 Skolverket- Kolla källan  
15 Ejvegård R., Vetenskaplig metod 
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till exempel hemmet eller på arbetsplatsen. Intervjun utgår vanligtvis från ett i förväg utformat 

frågeformulär, men kan även bestå av fria frågor. Fördelen med intervjuer är att svarsfrekvensen 

är högre än vid enkätundersökningar. Intervjuer är dock mer tidskrävande och oftast mer 

kostsamma.16 

2.4 Vårt val 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie för att kartlägga generation Y. Vi valde en kvalitativ 

undersökning för att det lämpar sig bäst då vi ska bygga upp en förståelse kring generation Y och 

kartlägga hur generation Y ser på märken och hur de skiljer sig från den traditionella 

köpprocessen. Vi har använt oss av olika böcker och artiklar för att inhämta fakta till vår 

teoretiska referensram. Vi valde att genomföra en besöksenkätundersökning. Vi frågade då 

förbipasserande människor om de kunde delta i vår undersökning. På så sätt fick vi en hög 

svarsfrekvens och inga obesvarade frågor. Studien innehåller därför både primär- och 

sekundärdata. Primärdatan består av respondenternas svar på frågeformuläret. Vi har sökt att 

uppnå en hög validitet på undersökningen genom att se till så att respondenterna faktiskt har en 

ålder som ligger inom kriteriet för generation Y. Undersökningen genomfördes på campus på 

Högskolan i Skövde, under tre dagar i slutet av april 2010 och våra slutsatser kommer alltså 

endast baseras på generation Y inom detta område under denna tidpunkt. Antalet respondenter 

blev 40 personer i gruppen generation Y från Sverige och 33 personer i gruppen generation Y 

från utlandet. De personer som vi räknade till generation Y från utlandet var personer som inte 

var svenska medborgare. Gruppen generation Y från Sverige innehöll alltså även personer med 

utländsk bakgrund, fast som vi ansåg ha levt i Sverige och då fått ett svenskt levnadssätt. Vi 

frågade 27 personer mer än vad som är med i vår undersökning, men de personerna blev ett 

bortfall då de inte tillhörde generation Y.  

 

 

 

                                                 
16 Dahmström K., Från datainsamling till rapport 
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2.5 Reliabilitet och validitet 

2.5.1 Reliabilitet 

Med reliabiliteten menas tillförlitligheten hos och brukbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten. Vid till exempel en mätning av längder som genomförs med ett måttband som av 

någon anledning inte håller samma längd vid varje mätning, kommer mätningsmetoden inte att 

vara reliabel. Det är viktigt enligt författaren R. Ejvegård17 att mätinstrumentet, oberoende av 

vilket ämne forskningen sker inom, håller en hög tillförlitlighet. När en undersökare själv 

konstruerar ett mätinstrument, så som till exempel ett frågeformulär, så finns det en risk att 

pålitligheten hos mätinstrumentet blir låg.18 

 

2.5.2 Validitet 

När det talas om validiteten i en studie så menas det att forskaren verkligen mäter det som avses 

mätas. Om till exempel en studie ska mäta antalet svenskar inom ett visst område, så skulle 

validiteten vara bristande om undersökaren endast gissade antalet svenskar genom att utgå från 

vem han tyckte såg svensk ut. Utseende är alltså ingen valid mätmetod för att undersöka 

människors ursprung.19 

 

För att få en hög reliabilitet, alltså se till så att vårt datamaterial är pålitligt, ska vi utforma 

frågeformuläret så att frågorna är lätta att förstå för respondenterna. Vi ska genomföra en 

förundersökning på ungefär fem personer för att se till så att frågorna, på både den svenska och 

engelska versionen, är lättförståeliga och likvärdiga sinsemellan. Vi ska undvika att utveckla 

frågorna då undersökningen genomförs, eftersom detta i sin tur kan vinkla resultatet.  

För att uppnå en hög validitet ska vi se till så att personerna vi tar med i vår undersökning tillhör 

en ålder som räknas till generation Y, för att undvika att undersökningen speglar en blandning av 

generation Y och andra generationer. Vi ska även se till så att vårt frågeformulär har frågor som 

tar fram det vi syftar att undersöka. Vi ska försöka att vara så objektiva som möjligt vid 

utformning av vårt frågeformulär, så att svaren sedan inte blir styrda åt ett önskat håll.  

                                                 
17 Ejvegård R., Vetenskaplig metod 
18 Ejvegård R., Vetenskaplig metod 
19 Ibid 
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I följande kapitel kommer begreppen generation Y förklaras och den traditionella köpprocessen 

presenteras. Dessa begrepp kommer att vara referensramen för vårt fortsatta arbete. 

Informationen i referensramen kommer att vara ett stöd vid analysen. 

 

 

3.1 Köpprocess 

Den teori vi funnit viktig är framförallt köpprocessen, processens utseende och innehåll, detta då 

vi vill skapa en uppfattning om den och dess påverkan. Köpprocessen är betydelsefull då vi vill 

klargöra konsumenters köpbeteende vid inköp av modeartiklar. 

”En förståelse för hur konsumenter tänker i varje steg i köpprocessen är nödvändig för att man 

ska förstå hur varumärken och produkter ska kommuniceras”.20  

Genom forskningen som finns om köpprocessen har vi fått fram att det finns många liknande 

utseende på köpprocessen och också flera namn på denna process. De vanligaste namnen vi fann 

är buying decision process21, consumer decision process22 och buyer decision process23, men vi 

valde att följa det svenska begreppet köpprocess.24 

Köpprocessen är enligt Dahlén och Lange25 den mest kända och är framtagen utav Engel, 

Blackwell och Miniard och den innefattar fem steg:  

 

 

                                                 
20 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
21 Kotler, P.  Marketing management. 
22 Hawkins, D., Neal, C., Quester, P. Consumer Behaviour: Implications for Marketing 
23 Armstrong, G. & Kotler, P. Marketing- an introduction 
24 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
25 Ibid 
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Figur 1, Köpprocessen, Dahlén och Lange (2009) 

Armstrong och Kotler26 skriver att köpprocessen börjar innan det aktuella köpet och fortsätter 

efter att konsumenten köpt in varan också. Det är viktigt att tänka på att detta och inte bara 

fokusera på köptillfället, utan se på hela köpprocessen. Processen är som Armstrong och Kotler27 

berättar om generell, som gäller främst vid köp av lite mer svåröverskådliga varor. När en 

konsument köper en vardaglig produkt kan ett eller några steg i köpprocessen hoppas över då 

konsumenten redan känner till vad den vill ha och vilka alternativ som finns. 

Behovsidentifikation  

 

I första steget i köpprocessen, behovsidentifikation, beskriver Armstrong och Kotler28 att 

konsumenten känner ett behov eller påträffar ett problem. Dahlén och Lange29 säger att varje 

individ har ett eget hinder som aktiverar behov och blir skillnaden mellan befintligt och önskat 

tillstånd för stort leder detta till att komma över hindret och behovet aktiveras.    

Önskade tillståndet kan för vissa konsumenter innebära att komma från sitt nuvarande tillstånd 

och för andra konsumeter kan det gå ut på att ta sig till ett nytt tillstånd säger Dahlén och 

Lange.30 När det kommer till modeartiklar som vi ser till så ligger uppgiften i att få 

konsumenterna att komma över sina hinder för att ett behov ska skapas som senare leder till ett 

inköp. 

Det finns åtta köpmotiv som beskriver olika behov som konsumenterna kan ha skriver Dahlén 

och Lange31. Köpmotiven är indelade i två kategorier vilka är informativa köpmotiv samt 

                                                 
26 Armstrong, G. & Kotler, P. Marketing- an introduction 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
30 Ibid 
31 Ibid 
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transformativa köpmotiv. Informativa köpmotiven är när konsumenten vill ta sig från sitt 

nuvarande tillstånd och beskrivs med fem underkategorier: 

� Problemundanröjande, t.ex. chokladsug leder till behov av att köpa choklad.  

� Problemundvikande, t.ex. undvika framtida problem med hjälp av försäkringar.  

� Blandade känslor, konsumenten gillar produkten till en viss del.  

� Ofullständig nöjdhet, konsumenten är inte helt nöjd med vad marknaden har att 

erbjuda.  

� Normal förbrukning, produkten behöver förnyas på grund av att den är sliten eller 

tagit slut.  

 

Det transformativa köpmotivet är när konsumenten vill komma till ett nytt tillstånd och består 

också av underkategorier, här tre stycken:  

���� Sensorisk tillfredsställelse, beror helt på sinnesupplevelser t.ex. god parfym och fina 

restaurangbesök.  

���� Social acceptans, konsumenten ser till vad omgivningen köper och köper sedan detta själv 

för att få det som är ”rätt”.  

���� Intellektuell stimulans eller skicklighet, konsumenter vill utveckla sig och ta på sig 

utmaningar32.  

 

 

 

 

 

                                                 
32 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
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Informationssökning  

 

Andra steget, informationssökning, är också ett steg som kan skilja sig mycket mellan 

konsumenter. Armstrong och Kotler33 skriver att konsumenter är mycket olika och några söker 

information länge innan de känner att de är helt nöjda med att gå vidare i köpprocessen medan 

andra inte har orken eller viljan att gå igenom all information som går att nå. 

Informationssökandet beror till stor del på varan som konsumenten vill köpa, är det ett större 

inköp som innebär stora utgifter eller/och stort engagemang blir oftast informationssökandet 

större.34  

”Vi kan vänta oss att ju högre engagemang konsumenter upplever, desto mer information 

kommer de att söka”.35  

Armstrong och Kotler36 skriver att konsumenter får sin information från fyra källor. Den ena 

källan är personliga källor exempelvis familj, vänner, kollegor eller liknande. Den andra källan 

kallas för kommersiella källor och är i form av butikshemsidor, reklam, butiker och säljaren själv. 

Tredje källan som de skriver om är offentliga källor då de menar är massmedia och 

internetsökningar. Fjärde och sista källan är erfarenhetskällor där konsumenten själv ser till vad 

de tidigare har för erfarenhet av produkten.37  

Utvärdering av alternativen 

 

Tredje steget i köpprocessen, utvärdering av alternativen, kommer passande efter 

informationssökningen och dessa sker ofta parallellt med varandra.  Under det tidigare steget har 

                                                 
33 Armstrong, G. & Kotler, P. Marketing- an introduction 
34 Ibid 
35 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
36 Armstrong, G. & Kotler, P. Marketing- an introduction 
37 Ibid 
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konsumenterna redan skaffat sig information och värderat den och på det viset funnit de olika 

alternativ som passat dem bäst och kan utvärdera de alternativ som finns kvar.38 

“Evaluative criteria are the various features a consumer looks for in response to a particular 

type of problem”39  

Kotler40 menar att det finns en modell av utvärderingsprocessen som består av tre steg. Steg ett är 

att ett behov som konsumenten försöker tillfredställa, andra steget ser konsumenten på fördelarna 

mellan sina olika alternativ och i det tredje steget rangordnar de produkten och ser därefter utifrån 

sina egna behov och känslor.41 

Armstrong och Kotler42 skriver att vid granskningen av de olika alternativ som konsumenten har 

att välja på så blir attityder och attribut allt viktigare. Attityden till varumärken blir betydande 

och rangordning av attribut hjälper till i analysering och utvärdering.  

Dahlén och Lange43 skriver att det finns två attribut som är allmänna; varumärke och pris. De 

anser att för de flesta konsumenter så gör ett lägre pris endast alternativet i fråga bättre, men i 

några fall kan ett högt pris göra att varan blir det attraktiva, exempelvis lyxigare varor. De skriver 

också att oavsett om priset är högt eller lågt så är det väldigt betydelsefullt och ett stort attribut 

för de flesta konsumenter.   

Nästa attribut är varumärket vilket Dahlén och Lange44 beskriver som att det förmedlar känslor 

och associationer vilket kan leta till att konsumenter omedvetet eller medvetet väljer eller också 

väljer bort ett alternativ. 

Förutom dessa två övergripande kriterier så skriver Dahlén och Lange45 och Kotler46 att det 

upptäckts attribut som är typiska för olika produkter kallade produktspecifika kriterier och dessa 

kan skilja sig mycket åt. När konsumenten har tittat på de olika attributen och de är bestämda, 

rangordnade och utvärderade är det mycket troligt att konsumenten har skaffat sig en bra 

                                                 
38 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
39 Hawkins, D., Neal, C., Quester, P. Consumer Behaviour: Implications for Marketing 
40 Kotler, P. Marketing management. 
41 Ibid  
42 Armstrong, G. & Kotler, P. Marketing- an introduction 
43 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
44 Ibid 
45 Ibid 
46 Kotler, P. Marketing management. 
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uppfattning om de olika alternativen som de har funnit och är redo att göra ett beslut om att köpa. 

När köpbeslutet är fattat tar konsumenten hjälp av beslutsregler för att skilja varumärken från 

varandra.47 

Köp  

 

Det fjärde steget är köpet och detta anser Dahlén och Lange48 är den del i köpprocessen som är 

minst invecklad och skriver att det finns tre perspektiv i steg fyra: 

1. Inköpsstället, var konsumenterna väljer att göra sina inköp exempelvis Internet, butiker 

eller postorder. 

2. Planering, hur väl planerat köpet är eller ett impulsköp. 

3. Shopping, inställningen konsumenten har till shopping om det är endast nödvändigt eller 

något som görs lediga dagar för det är roligt. 

 

Utvärdering efter köpet  

 

Femte och sista steget kallar Dahlén och Lange för utvärdering efter köpet49 medan Kotler50 valt 

att kalla detta för postpurchase behavior, som lite enkelt kan översättas som efterköpsbeteende. 

Dessa skiljer sig åt innehållsmässigt också men det som båda har gemensamt är kundnöjdheten 

och tillfredställelsen. Det lägger stor vikt vid att leva upp till vad kunder förväntar och även att 

                                                 
47 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation samt  Kotler, P. Marketing management 
48 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
49 Ibid 
50 Kotler, P. Marketing management. 
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kunna överträffa dem. Kotler51 skriver att om glappet mellan vad kunden förväntar sig och vad de 

får blir större, blir kunden mer missnöjd. Är en kund missnöjd kan detta bli mycket negativt för 

chanserna minskar för att få återköp och dels sprids det vidare med word of mouth väldigt snabbt 

att butiken eller varan inte är bra.52   

Dahlén och Lange53 skriver att det är viktigt i detta steg med involvering och engagemang för de 

tror att ett köp som har en låg involvering så blir utvärderingen efter ett inköp ofta kort och liknar 

mer ett uttalande om hur förväntningarna uppnåddes eller inte. Emellertid om det är en hög 

involvering blir utvärderingen noggrann och en större bekräftelse kan ses.54

                                                 
51 Kotler, P.  Marketing management. 
52 Ibid 
53 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
54 Ibid 
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3.2 Generation Y 

En generation består av en grupp individer av liknande ålder som då också kan ha vuxit upp 

under liknande omständigheter. Individerna kommer då att dela idoler, viktiga historiska 

händelser, modet och musiken under tonårstiden etcetera. Att dela in människor efter en 

generation är enligt författaren Michael Solomon1 med flera inte alltid universalt accepterat, men 

de flesta människor har ändå en klar bild av vad som menas med ”sin generation”. 

Marknadsförare är mycket väl medvetna om generationer och anpassar oftast kampanjer efter en 

speciell generation. Språket, bilderna och erbjudandena kommer att variera beroende på vilken 

generation marknadsföraren vill nå ut till.55 

3.2.1 Vem är generation Y? 

Generation Y kommer ofta upp i dagens samhälle och det är fortfarande ett begrepp som har 

många definitioner och de är tillräckligt annorlunda för att få en egen generationsbeteckning. 56 

Generation Y brukar innefattas av de individer som är födda sent 70-tal fram till tidigt 90-tal.57 

Generationen kan också kallas för millenniegenerationen.58 Detta är den största generationen sen 

Babyboomers tid59 vilka är födda i mitten av 40-talet till mitten av 60-talet.60 

 

Många av generation Y har växt upp med att deras föräldrar är skilda och är vana vid att deras 

föräldrar spenderar mycket tid med dem. Föräldrar är mycket intresserade i sina barns liv och ser 

det som att deras barn är det viktigaste i familjen.61 De vill gärna skydda dem och har fått dem att 

tro att allt är möjligt.  

Generation Y känner sig ofta stressade över att de inte kommer hinna med allt som är möjligt 

och vad livet har ett erbjuda.62 De har mycket höga tankar och förväntningar om sig själv och 

andra.63  Samtidigt som de vill ut och uppleva världen med att åka till andra sidan jordklotet, ta 

dykcertifikat, klättra i berg, hoppa bungyjump eller vara volontärer vill de försäkra sig om att de 

                                                 
55 M Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, M. K. Hogg, Consumer Behaviour- An European Perspective 
56 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
57 PrincetonOne, Understanding Generation Y-What you need to know about the Millennials 
58 Parment A, Marknadsför till 55 plus- Så lockar du fram köpkraften hos tidernas mest köpstarka målgrupp 
59 Nas Insights, Generation Y:The Millennials- Ready or not here they come. 
60 PrincetonOne, Understanding Generation Y-What you need to know about the Millennials 
61 Barometern Oskarshamnstidningen, Nu kommer generation Y-smarta och uppkopplade 
62 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
63 PrincetonOne, Understanding Generation Y-What you need to know about the Millennials 
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har ett jobb och en säker karriär i framtiden. Generation Y vill njuta av sin ungdom samtidigt 

som de gör saker som är meriterande för framtiden.64 

 

Generation Y är vana vid att välja och att alla val inte behövs göras. Professor Wim Veen kallar 

generationen för homo zappiens, för att peka ut deras förmåga att zappa sig igenom livet. 

Generation Y kan titta på flera tv-kanaler samtidigt och byter kanal så fort de känner att 

informationen saknar värde för dem. Enligt Wim Veen så kännetecknas generationen av att de 

kan göra flera saker samtidigt, så som arbetar, lyssnar på musik, chattar och surfar på nätet på 

samma gång. Homo zappiens scannar och zappar för att slippa onödig information och 

tidslöseri.65  Det är nästan omöjligt att göra rätt val när de har växt upp i ett samhälle som har så 

många möjligheter och val. Anders Parment skriver i sin bok, ”Generation Y”, att generation Y 

inte orkar göra alla val hela tiden utan de utvecklar en strategi som han kallar ”välja när man ska 

välja”66 Generation Y är också den generation som sägs vara mest och bäst utbildad av de 

generationer som kommer ut i arbetslivet.67  

 

Anders Parment säger att generation Y kan få problem när de kommer ut på arbetsmarknaden för 

de förväntar sig alltid att ha roligt. Med denna inställning säger han att de också kan få roligare 

på sin arbetsplats. Tidigare generationer gick till en arbetsintervju och undrade om de kunde få 

jobbet medan generation Y går till arbetsintervjun för att se om jobbet passar dem.68 De letar 

efter ett jobb som är meningsfullt och utmanande vilket gör att de tar längre tid på sig att hitta ett 

jobb som de verkligen tycker passar dem.69 De är inte heller rädda för att säga upp sig om de inte 

tycker att jobb är tillräckligt roligt eller meningsfullt, utan de känner alltid att de kan flytta hem 

till sina föräldrar ett par månader.70 

 

Det finns en myt om att generation Y är lata och inte vill jobba men många menar på att detta 

inte är sant.71 Enligt en undersökning som gjordes 2004 visar det att ett av huvudmålen som 

                                                 
64 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
65 Datorn i utbildningen, Homo zappiens 
66 Ibid 
67 PrincetonOne, Understanding Generation Y-What you need to know about the Millennials 
68 Metro, 80-talist och säsongare 
69 PrincetonOne, Understanding Generation Y-What you need to know about the Millennials 
70 Barometern Oskarshamnstidningen, Nu kommer generation Y-smarta och uppkopplade 
71 Metro, 80-talist och säsongare 
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generation Y har är att jobba snabbare än sina kollegor. Detta visar att generation Y vill 

överträffa och ge mycket tillskott åt sitt arbete. Att jobba hårt är ett av de ord som de valde att 

använda sig av för att uppnå ett framgångsrikt jobb.72 Med dessa kunskaper är generation Y en 

stor möjlighet för företag då denna generation har växt upp i ett samhälle som är 

varumärkesimpregnerat och där det hela tiden kommuniceras. Detta har gjort att generation Y är 

genuint internationell och multikulturell och har en positiv syn på framtiden vilket leder till att de 

har haft fler val än tidigare generationer och är bättre på att uttrycka dem.73  

 

Generation Y gör många val på sina egna känslor, detta var tidigare inte något vackert i tidigare 

generationer. Idag gör generation Y val emotionellt och inte bara förnuftiga val och det blir allt 

ovanligare att personer är genomförnuftiga. Individer är olika förnuftiga när det kommer till att 

välja produkter dock är det få som tänker emotionellt när de väljer glödlampor, aluminiumfolie 

eller färg till utomhusbruk utan då tänker de mest på värdet av pengarna och kvalitén som de 

får.74 

 

Emotionella tendenser kan ha många uttryck bland annat kläder, bilar, boende och resor. 

Emotionella uttryck är svårare att sätta ett finger på än de rationella egenskaperna hos en produkt 

och detta i kombination med en fördelning av produkt- och branschdefinitioner och mer 

anpassningsbara köpmönster gör att det blir mödosammare att fånga personers önskemål och 

intressen.75 

3.2.2 Konsumtionsmönster hos generation Y 

De val som en person gör vid inköp brukar beskrivas som konsumtionsmönster och det kommer 

ständigt fler valmöjligheter som gör att individerna har mer frihet och ytterligare alternativ. 

Generation Y har ett nyare sätt att tänka och tar snabbare till sig nya möjligheter. När en variant 

av en produkt eller tjänst kommer ut på marknaden till ett lägre pris är inte generation Y sena 

med att ta till sig produkten eller tjänsten. Deras rationella tänkande kommer till liv och de frågar 

sig varför de ska betala mer för en likvärdig produkt samtidigt som de känner sig mer trygg med 

                                                 
72 PrincetonOne, Understanding Generation Y-What you need to know about the Millennials 
73 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
74 Ibid 
75 Ibid 
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den gamla tjänsten. Det kan vara kommunikationsproblem som de är rädda för och att de inte får 

de resultat de är vana vid.76   

Generation Y avslöjar i Anders Parments bok, Generation Y, att de inte planerar sina köp lika väl 

som sina föräldrar utan fattar snabbare beslut, vilket sägs vara en följd av fler valmöjligheter.  

Många kvaliteter hos en produkt är både emotionella och rationella så som garantier, bra säljare, 

och god kvalitet skänker köparens trygghet (emotionellt) men sparar också tid och gör det 

enklare för köparen samt minskar den ekonomiska risken (rationellt). Gränsen för vad som är 

rationellt och emotionellt är ofta oklar och även generation Y kan ha svårigheter att se det är 

emotionella val. Ander Parment gjorde en undersökning där det kom fram att en person tyckte att 

han hade valt en elektronik produkt på rationella underlag då han valde det för att få bästa 

prestanda till ett så billigt pris som möjligt. Efter ett tag så kom han fram till att det var den 

sociala omgivningen som gjort att han kommit fram till sitt beslut. Det var status att ha tekniska 

produkter med bra specifikation så som många hästkrafter, stort internt minne eller kanske den 

största datorskärmen. Här kom det fram att valet var lika emotionellt som rationellt.77  

 

Generation Y har svårt för att låta bli att handla och om de väljer att inte handla är det för att 

spara eller investera. När generation Y blir tillfrågade tar de hänsyn till förhållande i tredje 

världen och tycker att det är viktigt, vilket påverkar konsumtionsmönstren. När de sen ställs inför 

val har de andra prioriteringar då de tycker det är svårt att låta bli att välja det billigare 

alternativet, till exempel ekologiskt eller icke ekologiskt. Frånsett vad hur det slutliga valet blir 

funderar generation Y på olika synvinklar runt konsumtion och hur produkten kommer till dem.78  

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Ibid 
77 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
78 Ibid 
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3.2.3 Vem vill generation Y vara? 

Generation Y pratar ofta med sina vänner innan de fattar ett köpbeslut, detta är dock inget nytt 

utan har pågått i flera generationer. Påverkan från sina vänner är viktigt och detta är något som 

företag har tagit del av genom att utveckla strategier för att placera varumärken rätt i 

målgrupperna.  

Generation Y är väl medvetna om vem de vill vara och vilken grupp de vill tillhöra. De påverkas 

mer av kända personer än tidigare generationer har gjort eller så är denna generation mer öppen 

och vågar erkänna att de påverkas av kända personer. Varumärkesmedvetenheten är större än 

tidigare och det finns flera märken som kan visa vem de är. Tidigare fanns det inte lika många 

sociala markörer som visade vem de var utan då var det att de hade Mercedes-Benz, 

swimmingpool eller Amerikan Express Black som gav en hög status.79 

Detta gäller hos generation Y också men de har andra kriterier för vad som symboliserar status 

och det finns ingen tydlig modell för vad som är mest statusfyllt. Generation Y ger en blid av att 

de vill ha allt, stort socialt nätverk, bra jobb, resa mycket och en fin lägenhet på en bra adress. 

Det finns många sätt för dem att visa sig och det är viktigt att synas, för syns de inte finns de 

inte.80 

Slater skriver i sin bok Consumer Culture and Modernity att han försöker förstå relationen 

mellan samhället och personen, han säger att personer som väljer själva gör det för att visa sin 

identitet. Det blir allt viktigare för personer att hitta sin identitet och detta görs genom att köpa 

varor och åka på upplevelser. Slater säger också att individerna måste förstå relationen de har 

mellan sitt vardagliga liv och sina sociala och moraliska värderingar för att kunna förstå sin 

relation till konsumtion och den sociala statusen. Detta är något nytt för generation Y att de ser 

sig själva som individuella konsumenter som fattar egna beslut om vem de är och vad de vill. De 

utnyttjar användning av produkter och tjänster samt äventyr för att utföra sina identitetsprojekt.81 

3.2.4 Köpmönster 

Generation Y har en allmän inställning till olika varumärken och de tycker inte det spelar någon 

roll om en produkt är billig eller dyr. De tänker istället på hur viktig produkten är för dem. Att de 

handlar i affärer med lågprisprofil beror inte på att de oftast har mindre pengar utan en 

                                                 
79 Parment A, Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
80 Ibid 
81 Slater D, Consumer Culture and Modernity 
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attitydförändring har skett som gör att lågprisvarumärken fått en bredare social acceptans. 

Undersökningar har gjorts som visar på att generation Y mycket väl kan köpa billiga varor om de 

är tilltalande.82  

Då samhället har ändrats och flexibiliteten har blivit större har också lojaliteten på andra 

marknader ändrats. Generation Y har inte samma kundlojalitet som tidigare då de har växt upp 

med att tro ”kunden är kung” och vill ha den bästa behandlingen. Det är inte heller pinsamt i 

dagens samhälle att gå i olika livsmedelsbutiker eller att byta bank för idag vill kunden vara 

kung.83 

3.2.5 Våra tankar kring generation Y 
Vi har tänkt en del på hur vi ser på generation Y och när det gäller vad som står i litteraturen vi 

har använt oss av tycker vi inte allt stämmer. Det känns som att det är mycket fördomar på hur 

generation Y är och inte hur det verkligen ser ut. Det som vi funderade på mest var just hur 

generation Y går till väga när det gäller ett inköp. Här fann vi fakta som vi inte alls tyckte stämde 

med hur vi själva har det när vi kommer fram till ett köp. Det beskrivs att det finns för mycket att 

välja på och generation Y väljer bara när de verkligen behöver och kollar inte upp olika 

alternativ som det sägs att sina föräldrar gör. Personligen kunde vi inte relatera till detta och tror 

att generation Y kanske till och med är bättre på att söka information än sina föräldrar. 

Generation Y är trots allt uppfödda med en ständig tillgång på teknik och massmedia är en stor 

del av deras vardag. Vi anar att på grund av den dagliga Internetanvändningen hos generation Y 

så scannas nog både hemsidor, bloggar och tidningar innan ett inköp görs. Detta gjorde att vi 

ville jämföra hur generation Y’s köpprocess är mot hur den traditionella köpprocessen, som 

redan är framtagen för att se om vi kunde hitta de skillnader som teorierna pekade ut.  

Generation Y har ett annat tänk än tidigare generationer och detta kan göra att sättet att 

konsumera kommer ändras snabbt. Det är viktigare att både på sin fritid och under arbetstid 

kunna utföra vissa saker och då kan den senaste tekniken och trenderna behövas. Tekniken 

ändras ständigt vilket leder till att generationen känner ett starkt behov av att ständigt uppdatera 

sig. Mycket fokus läggs också vid att man ska representera företaget som man jobbar på rätt, 

vilket kan leda till att fler personer lägger pengar på kläder och accessoarer för att passa in på sitt 

arbete medan det är en annan stil som gäller hemma.   

                                                 
82 Parment A, Generation Y - Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
83 Ibid 
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4 Empiri 

 

 

I detta kapitel presenteras vårt primärdatamaterial i form av diagram och text. Empirin ligger 

som grund för vår analys och våra slutsatser i slutdiskussionen.    

 

 

4.1 Förberedelser 

Innan vi startade vår undersökning utformade vi ett frågeformulär. Formuläret består av tretton 

frågor och fyra bakgrundvariabler. Formuläret gjorde vi på både svenska och engelska då vi ville 

fånga upp svenska och utländska respondenter. Frågorna är uppdelade i tre kategorier; finansiella 

aspekter, varumärkesaspekter och köpprocessaspekter. Indelningen syftade att förenkla 

analysarbetet.  

 

4.2 Frågeformulär 

Första delen av frågeformuläret består av bakgrundsvariablerna som är kön, ålder, sysselsättning 

och nationalitet. Vi valde att undvika för många öppna frågor för att förenkla vårt analysarbete. 

Åldern är inget datamaterial som presenteras i empirin, utan var endast till för att se att 

respondenterna tillhörde den sökta åldersgruppen. Nationaliteten syftade att visa kulturella 

skillnader bland generation Y. Dock var inget land tillräckligt representerat för att analyseras och 

vi valde därför att ta alla nationaliteter utanför Sverige som en samlad grupp.   

 

4.3 Sammanställning av svar 
 
Det datamaterial som vi har samlat in har vi delat in i två grupper; generation Y inom Sverige 

och generation Y utanför Sverige. Svaren presenteras i diagram, uppdelat i procent för att 

grupperna inte var jämna i antal och därför ska bli jämförbara.  
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Frågor kring finansiella aspekter 

 

Vi valde att se till generation Y:s ekonomiska situation för att lättare kunna tolka dess 

köpbeteende. Även påvisa om generation Y är slösaktiga som de ofta beskrivs att vara i litteratur.  

 

 

På frågan hur stor månadsinkomsten är bland respondenterna uppgav majoriteten av svenskarna 

att de hade mellan 5 000 och 10 000 kronor att röra sig med, medan majoriteten av personer med 

annan nationalitet uppgav att de hade mellan 0 och 5000 kronor att röra sig med.  

 

 

 
Diagram 1. Ungefärlig månadsinkomst (Inkomst efter skatt, inkluderar studiemedel och övriga sociala bidrag.) 

 

På frågan hur mycket respondenterna spenderar på kläder/skor/accessoarer varje månad är svaren 

ganska spridda och skiljer sig inte avsevärt grupperna emellan.   

 

 
Diagram 2. Ungefärlig månadsspendering på kläder/skor/accessoarer 
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Sparandet hos generation Y skiljer sig något mellan grupperna. Män i Sverige anser sig vara bra 

på sparande då nästan 90 % svarade att det var bra på att spara. Män i utlandet är spridda mellan 

svaren, då 42 % säger sig vara bra på sparande och 47 % säger sig inte vara bra på sparande. När 

det gäller kvinnorna är det mer jämnt mellan grupperna, då det är över 60 % i båda grupperna 

som anser sig vara bra på att spara.  

 

Frågor kring varumärkesaspekter 

 

Märket är en stor del av produkterna som konsumenter köper idag. Vi valde därför att undersöka 

hur personer tycker att märket spelar roll i det vardagliga livet och om märket köps/bärs för att 

representera ens personlighet. Frågan om vad personer tycker om olika märken och hur 

fördomsfulla personer är mot varandra bara genom att se till vad de bär för kläder. En fråga var 

om tycket för billiga kopior av dyra märken vilket kan användas som en sammanbindning av de 

andra frågorna som ställdes.  

 

Den första frågan kring varumärkesaspekter var hur stor betydelse märket på 

kläder/skor/accessoarer har. Här är det skillnad mellan svaren från svenska respondenter och 

respondenter från utlandet. Kvinnor i Sverige har en blandad åsikt och det är nästan hälften som 

svarar att det inte är viktigt alls med märke medan andra hälften medger att det är ganska viktigt. 

Av de svenska männen är det mer än 50 % som anser att det är ganska viktigt vad de har på sig 

något som skiljer sig mycket från vad män från andra länder svarade där det är mer jämnt mellan 

att det är ganska viktigt och viktigt. Kvinnorna i de andra länderna anser de flesta att det inte är 

så viktigt men även här är det många som anser att det är en viktig del.  
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Diagram 3. Märkets betydelse vid köp av kläder/skor/accessoarer 

 

Vi ställde en fråga hur väl respondenterna tyckte att märket representerade de som person. 

Frågan syftade att påvisa att generation Y inte kopplade sig själva till märket de använder, då 

generationen är känd för att acceptera billigare alternativ och att de inte heller har någon vidare 

märkeslojalitet och därför är öppna för nya produkter. Resultaten visade att majoriteten av båda 

män och kvinnor från båda grupperna inte anser att märket representerar de.  
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Tredje frågan inom varumärkesaspekter handlar om hur pass fördomsfulla personer är mot 

varandra beroende på vilket märke de har på sina kläder/skor/accessoarer. Vi frågade om 

respondenterna kategoriserade personer enbart efter märket på deras kläder och svarsfrekvensen 

vara jämn mellan svenska män och kvinnor där det nästan var hälften av de svarande som 

medgav att de kategoriserade personer efter märken, medan personer med utländsk bakgrund 

hade en majoritet som svarade att de inte tyckte att de kategoriserade personer enbart efter 

märket.    

 
Diagram 4. Generation Y:s åsikt huruvida de kategoriserar människor efter märke 
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Frågan om kopior valde vi att ha för att få fram ett svar om hur accepterat det är att ha kopior och 

hur generation Y känner inför kopior. Svaren varierar mycket och det är skillnader mellan vad 

män och kvinnor tycker. Det är fler män än kvinnor som ogillar kopior i båda 

undersökningsgrupperna dock svarade kvinnorna i undersökningsgruppen hos utländska personer 

att lite mer än hälften gillar kopior medan de svenska kvinnorna uppgav att det är mer än hälften 

som ogillar kopior.  

 

Diagram 5. Generation Y:s åsikt om kopior av dyra 

märken 
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Femte och sista frågan under varumärkesaspekten handlar om generation Y:s butikslojalitet. 

Litteraturen pekar på att generation Y är väldigt ombytlig och har en bristande lojalitet till 

märken och företag. Vi frågade respondenterna om de kunde räkna upp fem butiker som de 

besöker återkommande och anser sig vara lojal till.  Genomgående för kvinnorna i grupperna var 

att majoriteten hade en butikslojalitet. Bland männen var det tvärtom.  

 

Frågor kring köpprocessaspekten 

 

De sista frågorna i undersökningen är baserade på den traditionella köpprocessens steg. Stegen 

innefattar behovsidentifikation, informationssökning, utvärdering av alternativ, köp och 

utvärdering efter köpet. Vi hoppades att kunna påvisa en skillnad i generation Y:s köpbeteende 

från det traditionella köpbeteendet.  

 

Den första frågan under köpprocessaspekten ville ta reda på hur väl generation Y planerar sina 

inköp. Frågan syftar att reda ut om det behövs ett behov innan ett köp uppstår eller om 

majoriteten av generationens inköp bygger på impulsköp. När det kommer till generation Y inom 

Sverige så är fördelningen mellan män och kvinnor relativ jämn och de anser båda att deras 

inköp oftast är planerade. När det gäller generation Y utanför Sverige så lutar sig fler personer åt 

impulsköpshållet.   
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Diagram 6. Generation Y:s planering innan inköp 

 

 

Den andra frågan gällande köpprocessen gäller informationssökandet innan ett köp. 

Respondenterna tillfrågades att beskriva hur ofta de söker information och ser över olika 

alternativ innan de köper en vara. I båda grupperna är det kvinnorna som visar tendenser att 

sällan eller aldrig söka information eller se över olika alternativ innan ett inköp. Männen från 

båda grupperna anser till över hälften att de oftast söker information och ser över olika alternativ.  
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Diagram 7. Generation Y:s informationssökande innan inköp 
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Ånger valdes för att kunna se om det finns något samband mellan impulsköp och om de planerar 

sina val väl innan de handlar en vara. Respondenternas svar visar att majoriteten sällan ångrar ett 

köp i båda undersökningsgrupperna. Undersökningen visar också att kvinnor oftare ångrar sina 

inköp än vad män gör i allmänhet. 

 

För att vidare se till frågan om ånger ville vi undersöka hur många av de svarande som lämnade 

tillbaka sina inköp.  Respondenterna medger att de sällan eller aldrig lämnar tillbaka sina inköp. 

Kvinnorna som tillfrågades i undersökningsgruppen för personer som kommer från ett annat land 

än Sverige svarade över 50 % att de aldrig lämnar tillbaka saker de köper medan de svenska 

kvinnorna uppger att över 50 % sällan lämnar tillbaka och ca 40 % påstår att de aldrig lämnar 

tillbaka varorna de köper. Likadant gäller för männen, av svenska män är det fler som sällan 

lämnar tillbaka, över 50 %, medan män från annat land än Sverige säger sig aldrig lämna tillbaka 

sina inköp, närmare 70 %.  

5 Analys 

 
I detta kapitel kommer vi att göra en sammankoppling med den primärdata vi har samlat in och 

presenterat i empirin och sekundärdata som vi har presenterat i teoretiska referensramen.   

 

Generation Y är den generation som är på väg ut på arbetsmarknaden och sägs också vara den 

generation som är mest utbildad av de generationer som kommer finns på arbetsmarknaden.84 

Många av generation Y har ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden och det skrivs att de ofta 

inte har mycket pengar att röra sig med.85 Enligt våra resultat av vår undersökning så ser detta ut 

att stämma. Generation Y i Sverige har enligt undersökningen lite mer pengar att röra sig med 

jämfört med generation Y utanför Sverige. Av svenskarna uppger en majoritet av de tillfrågade 

att de har en månadsinkomst mellan 5000-10 000 kronor medan bland personer som kommer 

från ett annat land uppger majoriteten ha en månadsinkomst som ligger mellan 0-5 000 kronor. 

Resultaten kan bero på att de tillfrågade i undersökningen var studenter och därmed lever på 

studielån och studiebidrag. Att generation Y utanför Sverige hade lite mindre att röra sig med 

                                                 
84 PrincetonOne, Understanding Generation Y-What you need to know about the Millennials 
85 Parment A, Generation Y - Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
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kan bero på att många bland de tillfrågade fick den största delen av sina pengar från familj och 

släkt. Stödet från familjen är något som även togs upp av Anders Parment. Generation Y känner 

sig oftast säkra på att de kan flytta hem till sina föräldrar om de skulle behöva skriver Anders 

Parment.86   

 

Det sägs att generation Y gärna handlar mycket och om de inte väljer att handla så är det för att 

spara för att senare kunna investera. Generation Y vill hinna uppleva världen och hinna med 

saker som de anser sig tycka är roligt. Det är vikigt för dem att visa vilken grupp de vill tillhöra 

och detta gör de genom att ha olika märken på sina kläder skriver Anders Parment.87 Genom att 

göra egna val visar personer sin identitet och det blir viktigare för generation Y att köpa saker 

och åka på upplevelser för att kunna visa vem de är och vem de vill tillhöra.88 Anders Parment 

skriver också i sin bok att generation Y kan tänka sig att handla i butiker som är klassade som 

lågprisbutiker och att det är inte bara för att de har oftast mindre pengar utan det handlar om att 

det är mer accepterat i dagens samhälle att bära den typen av kläder och det handlar mycket om 

attityd och vad som är modernt.89 Enligt generation Y i vår undersökning så varierar det hur 

mycket de shoppar för och även här ses skillnader mellan personer som kommer från Sverige 

och personer som kommer från ett annat land. Enligt vår undersökning så väljer svenskar att 

shoppa mer än vad personer som kommer från andra länder väljer att göra. Detta kan ju bero på 

att majoriteten av generation Y från utlandet hade en mindre månadsinkomst än svenskarna. Så 

om man ser till månadsinkomsten jämfört med månadsspenderingen så är skillnaderna mellan 

svenskarna och generation Y utanför Sverige inte alls stora. Diagrammen i empirin över 

månadsinkomst och månadsspendering visar att generation Y i båda undersökningsgrupperna 

spenderar minst en tiondel varje månad på kläder/skor/accessoarer. Med tanke på att vi inte har 

några siffror på hur stora övriga utgifter respondenterna hade så är det svårt att dra några 

slutsatser huruvida det är för mycket att lägga en tiondel av månadsinkomsten på 

kläder/skor/accessoarer.  Respondenterna i båda undersökningsgrupperna ansågs sig till stor del 

vara bra på sparande.  

 

                                                 
86 Ibid 
87 Ibid 
88 Slater D, Consumer Culture and Modernity 
89 Parment A, Generation Y - Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
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När det kommer till märkets betydelse så är trenden i vår undersökning att märket inte spelar 

någon roll eller en liten roll vid köp av kläder/skor/accessoarer. Detta återspeglar vad som 

Anders Parment skriver om att generation Y ser inget fel i att köpa okända märken.  

Många respondenter som inte ansåg att märket representerade dem svarade sedan att de lätt 

kunde kategorisera människor endast efter märket. Detta ger en dubbel mening då de själva inte 

kopplar sig med kläderna de bär men samtidigt kopplar och bedömer andra efter det. 

Kategoriseringen av människor efter märket var något som de flesta svenskarna ansågs sig kunna 

göra medan generation Y utanför Sverige till största delen inte alls tyckte att de kunde det. Dessa 

åsikter låg jämnt mellan könen i båda grupperna. När det kommer till frågan gällande kopior av 

dyra märken så är det enligt vår undersökning flest män som ogillar kopior och flest kvinnor som 

gillar kopior. Huvudintrycket är att kopior inte är så populära bland generation Y i vår 

undersökning. Detta kan ju tänkas bero på att märket då tappar sin ursprungliga status och att 

gränsen mellan billigt och dyrt suddas ut.  

Parment säger att kundlojaliteten har försvagats genom tiderna och generation Y ser inget fel 

med att testa olika alternativ och vända sig till många olika företag.90 När vi frågade 

respondenterna i vår undersökning om de kunde nämna fem butiker som de var lojala till så såg 

vi en skillnad mellan könen, oberoende om de var från Sverige eller inte. Majoriteten av 

kvinnorna kunde nämna fem butiker som de var lojala till, medan männen inte kunde det. 

Männen i undersökningen passar in på bilden av generation Y som Parment ger. Att kvinnorna i 

vår undersökning visar tecken på en starkare kundlojalitet kan tänkas bero på att antalet butiker 

som erbjuder kläder/skor/accessoarer åt kvinnor är i regel fler än de som erbjuds till män. Så om 

vi då hade bett om ett mindre antal butiker än fem så kanske en större del av männen i 

undersökningen hade ansett sig vara lojala kunder.  

 

Köpprocessen är en viktig del när det gäller att komma fram till ett köp. Det första steget som 

måste passeras är om köparen har ett behov av en produkt skriver Dahlén och Lange.91 Behovet 

kan handla om att personer vill köpa produkter för att kunna passa in. Konsumenter ser vad 

omgivningen köper och detta syns till viss del på undersökningen som vi gjorde där många 

                                                 
90 Parment A, Generation Y - Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
91 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
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tyckte att märket var ganska viktigt, vilket är sensorisk tillfredställelse.92 Undersökningen visade 

också att de lätt kategoriserar sin omgivning när de ser till vad personer har på sig.  

Detta leder vidare till steg två, informationssökning och steg tre, utvärdering av alternativ. Här 

söker konsumenten vad det finns för olika alternativ och de kan även lyssna till andra som köpt 

en liknande produkt.93 Anders Parment skriver att generation Y inte planerar sina köp lika 

mycket som sina föräldrar gör och han skriver också att det kan ha att göra med att det finns för 

många alternativ att välja mellan. När vi frågade om generation Y sökte information om en vara 

innan köp var svaren mycket olika. Mer än hälften av männen i båda undersökningsgrupperna 

medgav att de oftast söker information innan de köper en produkt medan kvinnornas svar var 

mycket olika. Av svenska kvinnor anger merparten att de sällan söker information medan hos 

kvinnor med annan bakgrund än svensk var det mycket spritt med hur väl de sökte information. 

Detta kan bero på att killar tycker det är mer intressant att jämföra olika alternativ och ser gärna 

på Internet efter billiga eller likvärdiga alternativ vilket kvinnor kanske inte alltid väljer att göra. 

Planeringen av köp visar undersökningen att majoriteten av generation Y i Sverige oftast 

planerar sina inköp. Av de tillfrågade svenskarna gällande impulsköp var det flest kvinnor som 

svarade att det oftast var impulsköp när de handlade. Ungefär var tredje kvinna medgav att det 

var impulsköp. När det gäller generation Y utlandet var det större variation på inköpsbeteendet 

än i Sverige och kvinnorna medgav att de oftast impulsköper sina varor medan de tillfrågade 

männen ger svaret att nästan hälften planerar och hälften köper på impuls. Parment94 skrev att 

generation Y sällan planerar sina val, men ser man till vad respondenterna svarade i vår 

undersökning verkar detta inte stämma utan majoriteten planerar sina inköp. Skillnaden mellan 

vad Parment95 säger i sin bok och vad vår undersökning visar kan bero på att vår undersökning 

består av studenter, som alltså har lite mindre resurser att röra sig med och därför inte riktigt har 

råd att inte planera sina inköp. Knappa resurser leder antagligen till en mer sparsam inställning.  

 

Utvärdering efter köp är sista steget i köpprocessen96 och här ser konsumenterna till hur nöjda de 

är med produkten och om produkten fyller de behov som konsumenten upplevde att de hade. 

Svaren om respondenterna planerade sina köp visade sig att mer än hälften både planerade och 

                                                 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 Parment A, Generation Y - Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
95 Ibid 
96 Dahlén, M. & Lange, F. Optimal marknadskommunikation 
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sökte information om produkter. Då de söker mycket information och planerar sina köp gör detta 

att de sällan ångrar sina köp. Få svarade att de oftast ångrade sina köp och dessa personer var 

kvinnor. Detta kan ha ett samband med att det var kvinnorna som medgav att det var dem som 

oftast handlade impulsivt. De hann kanske inte alltid tänka efter om de verkligen behövde 

produkten eller inte. Även frågan gällande om generation Y returnerade produkter de hade köpt 

var svaren mycket lika. Aldrig eller sällan lämnar generation Y tillbaka en inköpt produkt. Även 

här kan det bero på att generation Y planerar och söker information om produkten innan de 

kommer till ett avgörande köp, men även myten om att generation Y är lata och inte bryr sig lika 

mycket om pengar utan spenderar för att passa in. De vet att de har möjligheten att flytta hem till 

sina föräldrar och skäms inte heller utav detta utan de vill gärna kunna visa vem de är oavsett om 

det är genom kläder eller att åka iväg på längre resor.97   

 

 

6 Slutdiskussion 
 
 
I detta kapitel presenteras vår slutliga diskussion. Här tar vi upp svaren på våra 

problemformuleringar och vårt syfte.   

 
 

Vi frågade oss själva i början av arbetet om generation Y är slösaktiga och bortskämda 

konsumenter. Baserat på vår undersökning skulle vi säga att det stämmer till en viss del. 

Månadsspenderingen på kläder/skor/accessoarer är en självklarhet för de flesta i vår 

undersökning, trots att respondenterna bestod av studenter vars månadsinkomst var låg. 

Samtidigt ansågs sig många i undersökningen vara bra på sparande, men frågan är då hur mycket 

man har råd att spara om över en tiondel av månadsinkomsten går till kläder/skor/accessoarer. 

Detta måste enligt oss stödjas av övriga låga utgifter, vilket i sin tur kanske beror på ett stort stöd 

från familjen, i form av att kunna bo hemma gratis eller chansen att kunna få pengar då de har 

spenderat över sina tillgångar. Vi kan också se tecken på att undersökningen kan stödja 

                                                 
97 Parment A, Generation Y - Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! 
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fördomarna som säger att generation Y är slösaktiga, har en bristande företagslojalitet och lägger 

vikt i identitetsskapandet som är kopplat till märkena de väljer. Vi såg i vår undersökning att 

majoriteten av generation Y från Sverige ansåg att märket var ganska viktigt vid köp av 

kläder/skor/accessoarer, men att de inte tyckte att märkena de bar kunde presentera dem som 

person. Trots det ansågs sig majoriteten kunna kategorisera andra i sin omgivning endast efter 

märket på deras kläder. Resultatet är tvetydigt, då generationen inom Sverige dömer andra men 

inte sig själv efter märket. Inom gruppen generation Y utlandet så såg vi att de lade större värde 

på märket, men samtidigt tyckte de inte att märket kunde representera varken sig själv eller 

andra. Frågan är då varför de tycker att märket har så stor betydelse?  

 

När det kommer till den traditionella köpprocessens första steg som kallas behovsidentifikation 

så ville vi påvisa att generation Y köpte många varor på impuls och därför saknade detta steget 

till stor del i sitt köpbeteende. Vår undersökning visade däremot inga direkta tecken på detta, då 

majoriteten av respondenterna ansågs sig planera sina inköp. Om detta beror på att 

respondenterna var studenter och därför har knappa resurser att röra sig med kan vi inte bevisa 

men endast antaga.  

Stegen informationssökning och utvärdering av alternativ i köpprocessen handlar om hur väl 

konsumenten söker information och väljer bland olika produkter innan ett inköp. Enligt de 

teorier vi har använt oss av så ska generation Y vara snabba med att fatta beslut och spenderar 

ingen tid åt att se över olika alternativ. Enligt svaren vi fick i vår undersökning gällande 

informationssökning och alternativutvärdering så stämmer inte bilden som teorierna ger. Bland 

generation Y i vår undersökning kan man se en skillnad mellan könen, då majoriteten män 

ansågs sig söka information och utvärdera alternativ medan större del av kvinnorna ansågs sig 

sällan söka information och utvärdera alternativ innan ett inköp. Vi tycker att bilden skulle ha 

varit tvärtom mellan könen eftersom kvinnor oftast har fler butiker att välja mellan. Detta gör att 

kvinnor har fler alternativ och därför borde ha svårare att fatta beslut, men litteraturens teori om 

att fler alternativ leder till mindre informationssökning stämmer överens med bilden som 

kvinnorna i vår undersökning gav.  

 

Teorierna vi har använt oss av målar upp en bild av generation Y som tycks skilja sig från den 

traditionella köpprocessen, men enligt vad vi kan se av resultaten av vår undersökning så har 
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generation Y en snarlik köpprocess. Vi tror att köpprocessen är ett inlärt beteende som 

generationen har fått från sina föräldrar, även fast generation Y har ett konsumentbeteende som 

är mer anpassat till dagens samhälle som förändras snabbt och uppdateras dagligen. Vi tror att 

generation Y’s konsumtionsvanor beror mycket på media och att hela tiden uppdatera sin 

garderob blir en självklarhet och ett måste. Detta kan ju i sin tur svara på varför generationen har 

större acceptans för billigare varor. Kvaliteten blir mindre viktig då varor blir slit och släng 

föremål, alltså inget som behöver hålla en längre tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Reliabilitet och validitet  
 

Vi tycker att vår slutliga reliabilitet blev relativt hög då både förundersökningen och 

undersökningen gick till som vi hade hoppats på. Den svenska och den engelska versionen blev 

likvärdiga i sin mening och vi fick väldigt få frågor av respondenterna gällande frågeformuläret 

och har därför undvikit att påverka respondenternas svar. Vi tycker reliabiliteten stärks av att vi 

redovisar varje respondents svar i bilaga 2, så att läsare kan se och bedöma om våra tolkningar av 

materialet ger en korrekt bild.  

 

Vi tycker att validiteten i vår undersökning höll den från början önskade nivån. Undersökningen 

innehåller endast respondenter med en ålder som räknas in i generation Y, då vi lätt kunde gallra 

bort de respondenter som hade en för hög ålder. Vi tycker att vi fick fram ett frågeformulär som 

hade objektiva frågor och genom att respondenterna fick känna sig säkra på att deras svar var 

anonyma tror vi att det fick fram en ärligare bild av respondenternas köpbeteende och 

märkessyn. 
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6.2 Förslag till fortsatt arbete 
 
Vi tycker att generationer är ett väldigt intressant ämne och det finns mycket som finns kvar att 

utveckla och upptäcka. När det kommer till generation Y så hade vi gärna fått en större bild av 

deras köpmönster och gått in hårdare på själva könsuppdelningen, då vår undersökning visade på 

skillnad mellan kvinnor och män i de flesta fall. Vi tycker också att det skulle vara intressant att 

jämföra olika generationer med varandra, framför allt generation X, Y och Z. Generation Z som 

är den nyaste generationen är nog ett intressant ämne att följa upp om några år när det finns fler 

teorier om dem och då se hur de skiljer sig från tidigare generationer.  
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Bilaga 1.  
Konsumentbeteende Generation Y 

 
Kön Man � Kvinna �  
 
Ålder  
 
Nationalitet    
 
Sysselsättning   
 
Ungefärlig månadsinkomst  
(Inkomst efter skatt, inkluderar studiemedel och övriga sociala bidrag) 
 
0 – 5 000 � 5 000 – 10 000 � 10 000 – 15 000 �   

15 000 – 20 000 �  20 000< �  
 
Finansiella aspekter  
  

1. Hur mycket spenderar du på kläder/skor/accessoarer varje månad? 
 
 

  
2. Hur stor del av din månadsinkomst kommer från familj och släkt? 
 
  
 

      3.   Anser du att du är bra på sparande? 
 

     Ja �  Nej �      Vet ej � 
 
 
Varumärkesaspekten 
 

1. Hur viktigt är märket för dig vid köp av kläder/sko r/accessoarer? 
 
Inte alls viktigt �     Ganska viktigt � Viktigt �      Väldigt viktigt �   
 

Vet ej � 
 
2. Anser du att märket du använder representerar dig som person? 
 
Ja �  Nej �  Vet ej � 
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3. Känner du att det är lätt att kategorisera människor endast utifrån märket på de 
deras kläder? 

 
     Ja �  Nej �  Vet ej � 

 
4. Vad tycker du om billiga kopior av dyra märken? 
 

Jag älskar kopior � Jag gillar kopior �      Jag ogillar kopior �   
 

Jag hatar kopior �  Jag använder kopior i hemlighet � 
 

5. Kan du räkna upp minst fem butiker som du besöker återkommande, och därmed 
är lojal till som kund? Om ja, i så fall vilka?  

 
     Ja �  Nej � 

1.  2.  3.  
   
       4.  5.  
 
Köpprocessaspekten 
 

1. Hur skulle du beskriva dina inköp av kläder/skor/accessoarer? 
 
Alltid planerade � Oftast planerade � Oftast impulsköp � 
 
Alltid impulsköp � Vet ej � 
 
2. Söker du information och ser över olika alternativ innan du köper en vara?  
 
Alltid �  Oftast �  Sällan �  Aldrig � 
 
Vet ej � 
 
3. Känner du någonsin ånger efter ett inköp? 
 

 Alltid �  Oftast �  Sällan �  Aldrig � 
 

Vet ej � 
4. Hur ofta lämnar du tillbaka varor som du har köpt? 
 

Alltid �  Oftast �  Sällan �  Aldrig � 
 
Vet ej �    Tack så mycket! 
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Consumer Behavior Generation Y 
 
Gender Male � Female �  
 
Age  
 
Nationality    
 
Occupation   
 
Approximately Monthly Income (Swedish kronor) 
(Income after taxes, including study allowance and other income support) 
 
0 – 5 000 � 5 000 – 10 000 � 10 000 – 15 000 �   

15 000 – 20 000 �  20 000< �  
 
Financial aspects 
  

1. How much do you spend on clothes/shoes/accessories each month? 
 
 

  
2. How much of your monthly income come from family or relatives? 
 
  
 

     3.   Do you consider yourself to be good at saving money? 
 

  Yes �    No �  Not sure �  
 
Branding aspects 
 

1. How important is the brand to you when purchasing clothes/shoes/accessories?  
 
      Not Important � Pretty important �    Important �  
      

     Very important � Not sure � 
 

2. Do you see the brand as something that represents you as a person? 
 
Yes �  No �  Not sure � 
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3. Do you feel that you can easily categorize people just from the label on their clothes? 
 
Yes �  No �  Not sure � 
 
4. What do you think of cheap copies of expensive brands?  
 
I love copies � I like copies � I dislike copies � 
 

I hate copies � I use copies in secret � 
 
5. Can you name five stores that you keep going back to, and therefore are a loyal 

customer to? If yes, which ones? 
 
Yes �  No � 
1.  2.   3.  
  
4.  5.  
 

The buyer decision process aspect  
 

1. How would you describe your purchases of clothes/shoes/accessories? 
 
Always planned �   Mostly planned � Mostly impulse-buy �  
 
Always impulse-buy �  Not sure � 

 
2. Do you search information and overlook different options before purchasing a 

product?  
 
  Always � Mostly �             Rarely �   Never � 
 
Not sure � 
 
3. Do you ever feel regret after a purchase?  
 
  Always � Mostly �             Rarely �   Never � 
 
Not sure � 
4. How often do you return the things that you have bought? 
 
Always �          Mostly �             Rarely �   Never � 
 
Not sure �      Thank you very much!
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Bilaga2    

  

 
Generation Y Sverige         

               

Kön Ålder Inkomst Shopping Bidrag Sparande Märkesbetydelse Märkessam. Kategorisering Kopior Lojalitet Inköpsbeteende Info Köpånger Returnering 

               

Kvinna 22 5000-10000 2000< 500-999 Nej Inte alls viktigt Nej Nej Ogillar Ja Oftast impulsköp Sällan Sällan Aldrig 

Kvinna 23 5000-10000 1000-1499 1000-1499 Nej Inte alls viktigt Nej Ja Gillar Ja Alltid impulsköp Aldrig Sällan Sällan 

Kvinna 24 5000-10000 0-499 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Ja Ogillar Ja Oftast planerade Oftast Sällan Aldrig 

Kvinna 27 5000-10000 500-999 0-499 Ja Inte alls viktigt Ja Nej Gillar Ja Oftast planerade Sällan Sällan Aldrig 

Kvinna 26 0-5000 500-999 0-499 Ja Ganska viktigt Ja Ja Gillar Ja Oftast planerade Sällan Sällan Sällan 

Man 22 0-5000 0-499 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Ja Gillar Nej Oftast impulsköp Oftast Sällan Sällan 

Man 28 5000-10000 500-999 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Nej Gillar Nej Oftast planerade Sällan Sällan Aldrig 

Man 23 5000-10000 500-999 0-499 Ja Ganska viktigt Nej Nej Ogillar Nej Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Kvinna 22 5000-10000 500-999 0-499 Nej Inte alls viktigt Nej Nej Ogillar Ja Oftast impulsköp Aldrig Sällan Sällan 

Kvinna 20 5000-10000 1000-1499 0-499 Ja Viktigt Ja Ja Gillar Ja Oftast impulsköp Sällan Sällan Aldrig 

Kvinna 22 0-5000 1000-1499 0-499 Ja Ganska viktigt Nej Nej Gillar Nej Oftast planerade Alltid  Sällan Aldrig 

Kvinna 22 10000-15000 2000< 3000-3499 Nej Ganska viktigt Ja Ja Hatar Ja Oftast impulsköp Sällan Oftast Aldrig 

Kvinna 26 10000-15000 1000-1499 0-499 Nej Ganska viktigt Nej Nej Ogillar Ja Oftast planerade Oftast Oftast Aldrig 

Kvinna 27 5000-10000 500-999 0-499 Nej Ganska viktigt Nej Nej Ogillar Nej Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Kvinna 21 5000-10000 1000-1499 0-499 Ja Inte alls viktigt Ja Ja I hemlighet Ja Oftast planerade Alltid  Sällan Sällan 

Kvinna 20 5000-10000 1500-1999 0-499 Ja Ganska viktigt Vet ej Vet ej Gillar Ja Oftast planerade Sällan Sällan Aldrig 

Kvinna 23 5000-10000 500-999 0-499 Nej Inte alls viktigt Nej Vet ej Gillar Nej Oftast planerade Oftast Oftast Aldrig 

Man 23 5000-10000 500-999 0-499 Nej Ganska viktigt Vet ej Nej Ogillar Nej Oftast planerade Sällan Sällan Aldrig 

Man 22 5000-10000 500-999 0-499 Ja Ganska viktigt Ja Ja Gillar Nej Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Man 22 5000-10000 1000-1499 0-499 Ja Viktigt  Ja Ja I hemlighet Ja Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Man 29 5000-10000 1000-1499 500-999 Ja Viktigt  Nej Ja Ogillar Nej Alltid impulsköp Sällan Sällan Sällan 

Kvinna 23 5000-10000 1000-1499 0-499 Ja Ganska viktigt Nej Ja Gillar Ja Oftast impulsköp Oftast Oftast Sällan 

Kvinna 25 5000-10000 1000-1499 500-999 Ja Ganska viktigt Ja Ja Ogillar Ja Oftast planerade Sällan Aldrig Sällan 

Kvinna 21 5000-10000 500-999 0-499 Ja Vet ej Nej Vet ej Ogillar Ja Oftast impulsköp Sällan Sällan Sällan 

Kvinna 22 5000-10000 500-999 0-499 Vet ej Inte alls viktigt Nej Ja Ogillar Ja Oftast planerade Sällan Vet ej Sällan 
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Kön Ålder Inkomst Shopping Bidrag Sparande Märkesbetydelse Märkessam. Kategorisering Kopior Lojalitet Inköpsbeteende Info Köpånger Returnering 
 
 
Kvinna 23 10000-15000 1000-1499 0-499 Ja Ganska viktigt Nej Ja Ogillar Nej Oftast impulsköp Sällan Sällan Sällan 

Kvinna 22 5000-10000 1000-1499 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Nej Ogillar Ja Oftast planerade Vet ej Vet ej Sällan 

Kvinna 22 0-5000 1500-1999 1000-1499 Ja Ganska viktigt Nej Nej Ogillar Ja Oftast planerade Oftast Aldrig Sällan 

Man 21 5000-10000 1500-1999 0-499 Ja Ganska viktigt Vet ej Ja Ogillar Nej Oftast impulsköp Oftast Sällan Aldrig 

Man 21 5000-10000 500-999 0-499 Ja Viktigt Vet ej Nej Ogillar Nej Oftast planerade Oftast Aldrig Sällan 

Man 21 5000-10000 2000< 0-499 Ja Ganska viktigt Ja Ja Ogillar Ja Oftast planerade Sällan Oftast Aldrig 

Man 21 5000-10000 0-499 0-499 Ja Ganska viktigt Vet ej Ja Ogillar Ja Vet ej Oftast Sällan Aldrig 

Man 25 5000-10000 500-999 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Ja Gillar Ja Oftast planerade Oftast Oftast Aldrig 

Man 21 0-5000 500-999 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Nej Ogillar Nej Oftast planerade Sällan Sällan Aldrig 

Man 22 0-5000 1500-1999 1000-1499 Ja Ganska viktigt Nej Nej Ogillar Nej Vet ej Oftast Sällan Sällan 

Man 24 10000-15000 1000-1499 0-499 Nej Ganska viktigt Nej Nej Gillar Ja Oftast impulsköp Sällan Sällan Aldrig 

Man 28 10000-15000 0-499 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Ja Hatar Ja Oftast planerade Sällan Aldrig Sällan 

Man 22 5000-10000 500-999 0-499 Ja Ganska viktigt Ja Vet ej Ogillar Ja Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Man 26 5000-10000 0-499 0-499 Ja Ganska viktigt Nej Nej Ogillar Nej Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Man 19 0-5000 0-499 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Vet ej Ogillar Nej Oftast impulsköp Sällan Alltid Sällan 

               

    Könsuppdelning Gen. Y Sverige      

    
    

Antal Procent Valid Procent 
Kumulativ 

Procent      

    
Valid Man 19 47,50 47,50 47,50      

    
Kvinna 21 52,50 52,50 100      

    
Total 40 100 100        
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Bilaga 2   Generation Y utlandet         

               

Kön Ålder Inkomst Shopping Bidrag Sparande Märkesbetydelse Märkessam. Kategorisering Kopior Lojalitet Inköpsbeteende Info Köpånger Returnering 

               

Man 29 5000-10000 2000< 1000-1499 Nej Viktigt Ja Vet ej Ogillar Ja Oftast impulsköp Sällan Sällan Aldrig 

Man 31 0-5000 500-999 2500-2999 Nej Ganska viktigt Ja Ja Ogillar Nej Oftast impulsköp Oftast Sällan Aldrig 

Kvinna 25 5000-10000 1000-1499 0-499 Nej Ganska viktigt Vet ej Vet ej Ogillar Ja Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Man 26 5000-10000 500-999 0-499 Vet ej Viktigt Nej Nej Ogillar Nej Alltid planerade Oftast Sällan Sällan 

Man 31 5000-10000 0-499 2000-2499 Ja Vet ej Nej Nej Ogillar Nej Oftast planerade Oftast Sällan Aldrig 

Man 28 5000-10000 0-499 0-499 Nej Ganska viktigt Nej Nej Hatar Nej Vet ej Oftast Vet ej Aldrig 

Man 22 0-5000 1000-1499 3500< Nej Ganska viktigt Nej Nej Ogillar Ja Oftast planerade Alltid Aldrig Aldrig 

Man 31 0-5000 1000-1499 3500< Nej Ganska viktigt Nej Nej Ogillar Ja Oftast impulsköp Oftast Alltid Sällan 

Man 21 0-5000 1000-1499 3500< Nej Inte alls viktigt Nej Nej Ogillar Ja Oftast impulsköp Alltid Sällan Sällan 

Man 22 0-5000 500-999 3500< Nej Inte alls viktigt Nej Ja Gillar Nej Alltid planerade Vet ej Sällan Aldrig 

Man 23 0-5000 0-499 1000-1499 Ja Ganska viktigt Vet ej Nej Ogillar Nej Oftast impulsköp Vet ej Sällan Aldrig 

Man 23 0-5000 0-499 2000-2499 Ja Väldigt viktigt Nej Nej Gillar Nej Oftast planerade Alltid Sällan Sällan 

Man 25 0-5000 500-999 2000-2499 Ja Viktigt Ja Nej Gillar Nej Oftast planerade Oftast Sällan Aldrig 

Man 25 0-5000 0-499 3500< Vet ej Viktigt Vet ej Nej Gillar Nej Alltid impulsköp Oftast Aldrig Aldrig 

Man 25 0-5000 500-999 3500< Ja Ganska viktigt Ja Ja Gillar Nej Alltid impulsköp Oftast Sällan Aldrig 

Man 25 5000-10000 500-999 3500< Nej Vet ej Nej Nej I hemlighet Ja Oftast impulsköp Oftast Sällan Sällan 

Kvinna 26 10000-15000 2000< 1500-1999 Ja Inte alls viktigt Nej Nej Gillar Ja Alltid impulsköp Sällan Sällan Sällan 

Man 30 0-5000 0-499 0-499 Ja Viktigt Ja Ja Gillar Ja Oftast planerade Sällan Sällan Aldrig 

Kvinna 22 0-5000 500-999 2000-2499 Nej Väldigt viktigt Ja Ja Ogillar Ja Oftast impulsköp Oftast Oftast Aldrig 

Kvinna 23 0-5000 0-499 2000-2499 Ja Viktigt Ja Ja Gillar Ja Oftast planerade Alltid Aldrig Aldrig 

Man 25 5000-10000 500-999 3500< Ja Väldigt viktigt Ja Ja Hatar Ja Alltid planerade Alltid Aldrig Aldrig 

Man 22 5000-10000 0-499 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Nej Gillar Nej Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Kvinna 22 0-5000 0-499 500-999 Ja Inte alls viktigt Nej Nej Ogillar Nej Oftast planerade Oftast Sällan Sällan 

Kvinna 25 0-5000 500-999 3500< Nej Ganska viktigt Nej Vet ej Gillar Nej Oftast impulsköp Sällan Sällan Sällan 

Kvinna 27 0-5000 0-499 0-499 Ja Vet ej Nej Nej Gillar Nej Oftast impulsköp Sällan Aldrig Sällan 

Kvinna 29 5000-10000 0-499 0-499 Vet ej Inte alls viktigt Vet ej Nej Gillar Ja Oftast impulsköp Sällan Oftast Sällan 

Man 23 5000-10000 0-499 3500< Nej Väldigt viktigt Ja Ja Hatar Ja Oftast planerade Alltid Vet ej Aldrig 
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Kön Ålder Inkomst Shopping Bidrag Sparande Märkesbetydelse Märkessam. Kategorisering Kopior Lojalitet Inköpsbeteende Info Köpånger Returnering 
 
 
Kvinna 22 0-5000 0-499 3000-3499 Ja Viktigt Nej Nej Hatar Ja Alltid impulsköp Alltid Sällan Aldrig 

Kvinna 28 0-5000 0-499 3000-3499 Ja Inte alls viktigt Nej Nej Gillar Ja Oftast planerade Alltid Oftast Aldrig 

Kvinna 25 0-5000 0-499 3500< Ja Väldigt viktigt Ja Nej Ogillar Ja Oftast impulsköp Sällan Sällan Aldrig 

Kvinna 28 5000-10000 500-999 3500< Ja Viktigt Ja Ja Ogillar Ja Oftast impulsköp Alltid Sällan Aldrig 

Kvinna 21 0-5000 500-999 3500< Vet ej Inte alls viktigt Nej Nej Gillar Ja Vet ej Oftast Sällan Aldrig 

Kvinna 26 0-5000 500-999 0-499 Ja Inte alls viktigt Nej Vet ej Gillar Ja Vet ej Aldrig Vet ej Aldrig 

               

    Könsuppdelning Gen. Y utland      

    
    

Antal Procent Valid Procent 
Kumulativ 

Procent      

    
Valid Man 19 57,58 57,58 57,58      

    
Kvinna 14 42,42 42,42 100      

    
Total 33 100 100        
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Bilaga 3  
Diagram 

 
 
 

 
Diagram 1. Ungefärlig månadsinkomst (Inkomst efter skatt, inkluderar studiemedel och övriga sociala bidrag.) 

 
 

 
Diagram 2. Ungefärlig månadsspendering på kläder/skor/accessoarer  
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Diagram 3. Hur bra generation Y anser sig vara på sparande 

 

 
Diagram 4. Märkets betydelse vid köp av kläder/skor/accessoarer 
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Diagram 5. Generation Y:s märkessamhörighet 

 

 
Diagram 6. Generation Y:s åsikt huruvida de kategoriserar människor efter märke 
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Diagram 7. Generation Y:s åsikt om kopior av dyra märken 

 

 
Diagram 8.  Generation Y:s butikslojalitet 
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Diagram 9. Generation Y:s planering innan inköp 

 

 
Diagram 10. Generation Y:s informationssökande innan inköp 
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Diagram 11. Generation Y:s ånger efter köp 

 

 
Diagram 12. Generation Y:s returneringsförekomst  

 

 

 

 

 

 

 


