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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om Generation X och upplevelsen av att handla mat. Generation X innefattar 
individer som är födda mellan åren 1961 och 1981. Uppsatsen fokuserar på den yngre halvan av 
generationen, det vill säga personer födda mellan 1971 och 1981. Generation X framställs som 
individualister, något som även uttrycker sig konsumtionsmässigt. De väljer att lägga sina pengar 
där de har sina intresseområden istället för att köpa det som alla andra har. Genom sin konsumtion 
söker de upplevelser. Det pågår diskussioner som hävdar att det råder brist på 
konsumentupplevelser inom dagligvaruhandeln. Denna uppsats utgår från tanken att dagens 
möjligheter till att handla livsmedel är dåligt förankrade i vad Generation X efterfrågar. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan de värderingar som 
Generation X:are anses inneha och hur de upplever att handla mat. Vidare är syftet att undersöka 
hur dessa värderingar påverkar deras sätt att uppleva inhandlandet av mat. För att uppsatsens syfte 
ska bli uppfyllt har vi utfört en kvalitativ undersökning. Denna undersökning är baserad på 
intervjuer med personer födda mellan 1971 och 1981 som är bosatta i Stockholm. För att få bredare 
inblick i forskningsområdet samt för att stödja vår undersökning har vi använt oss av relevant 
litteratur. Uppsatsens teoretiska referensram utgör en genomgång av den totala upplevelsen av att 
handla mat, konsumentens engagemangsnivå samt Generation X:s preferenser och värderingar.   
 
Vårt resultat tyder på att våra respondenter främst drivs av nyttoupplevelser när de väljer mataffär. I 
motsats till detta verkar det finnas funktionella och psykologiska faktorer som påverkar att våra 
respondenter väljer att inte handla i vissa mataffärer. Vidare verkar våra respondenter ta mataffären 
för given. En trolig förklaring till detta är att mataffären alltid har funnits nära till hands i deras 
vardag. Resultatet pekar på att våra respondenter inte är engagerade på sätt som traditionellt 
utmärker den rationella konsumenten. Däremot indikerar resultatet att våra respondenter genom sitt 
köpbeteende förmedlar Generation X: s starka individualism samt de gemensamma värderingar som 
kännetecknar denna generation. Våra respondenter verkar dessutom vilja ha mer variation av både 
utbudet och upplägget i mataffärerna. De tycks anse att de idag inte får ut så mycket som de 
upplevelsemässigt skulle vilja ha ut av att handla mat. 
 
Vi anser att det finns generationsspecifika drag som yttrar sig genom våra respondenters 
konsumtion. Generation X:are använder konsumtion som ett kommunikationsmedel och därigenom 
uttrycker de sitt engagemang och sin livsstil. De visar tendens till att höja sin självkänsla och stödja 
sin identitet genom de inköp som de gör. Generation X:are vill således visa vem de är. Detta yttrar 
sig genom den mat som de köper men även genom hur de köper sin mat. Generation X:are anser att 
de hedonistiska upplevelserna av att handla mat ofta uteblir eftersom mataffärernas utbud och 
fysiska miljö idag är ensidigt. De önskar mer upplevelser kring inhandlandet av mat. Generation 
X:are anser att mataffärerna skulle kunna variera sitt utbud samt presentera idéer som gör att 
upplevelsen fortsätter även efter själva butiksbesöket.   
 
Nyckelord: Generation X, mataffär, matinköp, upplevelser 
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Abstract 
 
This Master thesis is about Generation X and how they experience shopping for groceries. 
Generation X includes individuals that were born between 1961 and 1981. This thesis focuses on 
the younger half of the generation, meaning those who were born between 1971 and 1981. 
Generation X:ers are described as individualists, something that is expressed by their consumption. 
Instead of buying the same things as everybody else, they choose to spend their money in areas 
which they are interested in. They want to get hedonic experiences through consumption. The lack 
of hedonic consumer experiences within the retailing sector is currently being discussed. Behind 
this thesis lies an assumption that today’s possibilities of grocery shopping does not fully satisfy the 
demands of Generation X.   
 
The purpose of this thesis is to study whether there are existing relations between the Generation 
X:ers’ values and the way that they experience grocery shopping. Furthermore, the purpose is to 
study how these values affect the ways that Generation X:ers experience grocery shopping. We 
have done a qualitative research in order to fulfil the mentioned purposes. This research is based on 
interviews with individuals who were born between 1971 and 1981 and are living in Stockholm. 
Relevant literature has been used in order to get a broader insight within this research subject and to 
support our study. The theoretical framework of this thesis includes a review of the total experience 
of grocery shopping, the consumers’ level of engagement and the preferences and values of 
Generation X.  
 
The result indicates that our respondents are mainly driven by utilitarian experiences when it comes 
to their choice of grocery store. In contradiction, there seems to be both functional and 
psychological factors that affect our respondents when choosing not to shop in certain stores.  
Furthermore, it seems that our respondents take the grocery store for granted. A probable 
explanation is that grocery stores have always been a part of their everyday life. The result points 
out that our respondents are not committed in the way that traditionally distinguishes a rational 
consumer. However, the result also indicates that the respondents, through their buying behaviour, 
mediate the strong individualism and the common values that characterize Generation X. Our 
respondents also seem to want more variation of both the range of products and the display in the 
stores. Seen from the hedonic experience perspective, they do not seem to enjoy grocery shopping 
as much as they could. 
  
We consider that specific Generation X characteristics can be seen in the consumption of our 
respondents. Generation X:ers use their consumption as a mean of communication through which 
they express their level of engagement and their lifestyle. They show a tendency of raising their self 
confidence and to support their identity through the things that they buy. By this, Generation X:ers 
want to show who they are. This utters through the products that they buy, but also through the way 
they buy them. Generation X:ers seldom feel that they get a hedonic experience while doing grocery 
shopping. This is mainly because they consider grocery stores to have a limited range of products 
and an uninspiring physical environment. They wish to receive more hedonic experiences from 
grocery shopping. Generation X:ers feel that the grocery stores could vary the supply of products 
and introduce ideas that allows the experience to continue after that one has left the store. 
 
Keywords: Generation X, experiences, grocery shopping, grocery store 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel redogör vi för den svenska dagligvaruhandelns historia och 
utveckling. Därefter diskuterar vi dagligvaruhandelns nuläge i förhållande till Generation 
X: s preferenser och värderingar. Denna diskussion mynnar ut i uppsatsens 
forskningsfråga. Kapitlet fortsätter med presentation av uppsatsens syfte. Slutligen följer 
ett avsnitt om uppsatsens disposition.  
 
 

1.1 Historisk bakgrund 
 
I Sverige säljs dagligvaror främst genom dagligvaruhandeln som i huvudsak består av fyra 
aktörer: ICA, Coop, Axfood samt Bergendahlsgruppen (Friman, 2006). På senare år har 
konsumtionen och marknaden delvis förändrats. Den privata konsumtionen har sedan 2001 
noterat allt större ökningstal. 2004 var den privata konsumtionen 1 224 422 Mkr. 
Dagligvaror utgjorde 16,9 % av den totala konsumtionen.(Sandlund, 2005) 
Internationaliseringen på marknaden har ökat, exempelvis har handelsaktörer som Lidl och 
Netto gjort entré i Sverige med sina lågprisbutiker (Friman, 2006). I takt med de nya 
aktörernas ankomst har den internationella konkurrensen i svensk detaljhandel blivit 
alltmer påtaglig. Idag pågår en omfattande omstrukturering där nationella aktörer får 
anpassa sin strategi för att möta en allt tuffare priskonkurrens. (Bergström & Hedlund, 
2005) 
 
När ökad konkurrens, omstruktureringar och omvälvningar dominerar så är förmågan att 
kunna realisera förändringar avgörande för en organisations överlevnad (Kylebäck, 2004). 
I takt med den föränderliga omvärlden har svensk dagligvaruhandel under de senaste 100 
åren genomgått grundläggande förvandlingar. I dag lever praktiskt taget alla organisationer 
i en ostadig omvärld. Detta kan i allra högsta grad sägas gälla företagen i 
dagligvaruhandeln. Trender och utveckling har gått från marknadsstånd till snabbköp, från 
betjäningsbutiker till självservice. (Bergman, 2003)  
 
De första självbetjäningsbutikerna kom på 1940-talet. Innan dess var det torghandeln var 
mest omfattande. I slutet av 1800-talet, och tidigt på 1900-talet köptes det bland annat 
grönsaker, ägg, och fisk på torgen. Butikerna hade ett mycket begränsat sortiment; mjölk 
kunde enbart köpas i mejeriaffären, kött endast hos slaktaren och kaffe fanns bara hos 
kaffehandlaren. Det var endast i de affärer som kallades för lanthandel där man kunde hitta 
ett sortiment motsvarande det utbud som finns i dagens dagligvarubutiker. Ytterligare 
skillnad med dagens utbud var att en stor del av maten såldes under dåliga förhållanden 
och med tvivelaktig kvalitet. (Kylebäck, 2004) I början av 1900-talet omvandlades det 
svenska näringslivet från jordbruk och självhushållning till industri. Följaktligen skedde 
det förändringar i dagligvaruhandeln. Koncentrationstendenserna inom 
livsmedelsbranschen började synas, särskilt i Stockholm. 1927 blev det tillåtet att sälja alla 
slags förnödenheter under samma tak om bara avdelningarna för specerier, mejerivaror och 
bröd respektive kött och fisk var separerade med väggar och dörrar. Så småningom 
moderniserades även varudistributionen och företag började överlåta alltfler uppgifter till 
kunderna själva. Under 1960-talet blev varudistribution genom varuautomater mycket 
populärt. Dessa varuautomater gjorde många dagligvaror tillgängliga efter att butikerna 
hade stängt. I automaterna fanns det allt ifrån godis, frukt och cigaretter till smörgåsar och 
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strumpor. I slutet av 1960-talet försvann de flesta automaterna från gatorna och ersattes i 
stor utsträckning av kvällsöppna kiosker. (Bergman, 2003) 
 
Självbetjäning var redan innan automaternas glansdagar, ett välkänt begrepp för 
dagligvaruhandeln. På 1940-talet sökte företagen uppnå personalbesparingar och 
prissänkningar genom införande av självbetjäning. De två första försöken med 
självbetjäning – i Motala 1939 och i Stockholm 1938 – misslyckades och blev därmed 
kortvariga. Vid den tidpunkten ansåg man att självbetjäning inte hade någon framtid i 
Sverige. Men redan i början av 1950-talet ändrade konsumenterna åsikt och visade sig 
istället vara positiva till dessa så kallade snabbköp. (Bergman, 2003) 
 
Under 1960 och 1970- talen skedde en inflyttning till städerna samt en expansion i 
bilismen vilket medförde en allt snabbare utbredning av stadsområdena. Tack vare denna 
utbredning började stormarknader och förortscentrum att uppstå. På 1970 och 1980-talet 
följdes denna utveckling av en spontan differentiering: daglig- och lågprisvaror sålde bäst i 
externanläggningar utanför tät stadsbebyggelse och sammanhållna förortsområden vilka 
var lätta att nå med bil. Konfektion, såsom märkeskläder och andra livsstilsvaror fann man 
mestadels i City. (Bergman, 2003)  
 
Med 1990-talet kom internationaliseringen. Den importerande delen av livsmedel uppgick 
till omkring en femtedel av den totala konsumtionen mot några procent tjugo år tidigare. 
Innan hade mycket betoning legat på storhushållens konsumtion. Nu uppträdde nya 
köpstarka grupper såsom pensionärer och invandrare. Intresset för etnisk mat ökade 
kraftigt, vilket gick att se i de olika typer av restauranger och mattrender som etablerades. 
De tidigare varuautomaterna som hade övergått till kvällsöppna kiosker övergick till att bli 
jourbutiker med livsmedelsförsäljning. Exempel på jourbutiker är 7-eleven och Pressbyrån. 
Även många bensinmackar ökade sitt sortiment av livsmedel. (Kylebäck, 2004)  
 
Som det går att se från ovanstående historiska bakgrund har dagligvaruhandeln förändrats i 
takt med att människor, deras värderingar och livsstil också har gjort det. I början av 1970-
talet presenterade den amerikanske sociologen Ronald Inglehart en diskussion om varför 
värderingar i ett modernt samhälle förändras. Anledningen till dessa värdeförändringar 
beror enligt Inglehart på att varje ny generation under sin uppväxt får erfarenheter som 
präglar dess livssyn och livstolkning. Dagens 80-åringar växte upp i ett lantbrukssamhälle. 
De har varit med om depression, fattigdom och världskrig. 40-talisterna har fått njuta av 
frukten från tidigare generationers slit och mödor. Efterkrigstidens snabba tillväxt har 
präglat deras uppväxt. (Lönn & Olofsson, 1997)  
 
Många anser att dagens unga vuxna, som även kallas för Generation X, skiljer sig märkvärt 
från de tidigare generationerna (Leung & Taylor, 2002; Roberts & Manolis, 2000). Enligt 
Ritchie (Leung & Taylor, 2002) används begreppet Generation X för att beskriva 
individerna som är födda mellan 1961 och 1981. Generation X växte upp under en period 
då 40-talisternas idéer och värderingar dominerade. Dessa värderingar präglas av bland 
annat solidaritet, internationalism och jämlikhet. Med undantag för en period i början av 
1980-talet har de levt i en uppväxt där globala överlevnadsfrågor som energiförsörjning, 
internationell rättvisa och miljöfrågor stod högt i kurs. Dagis har varit ett självklart inslag i 
deras barndom. De har haft klasskamrater som kommit från andra delar av världen. 
Förskola och skola har lärt dem vad mångfald och internationellt perspektiv är för något 
samt att rätten att ifrågasätta är en självklarhet. Slutligen kan nämnas att Generation X är 
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den första generation som på allvar vuxit upp i en global ungdomskultur, där bilder av 
verkligheten präglas av globala medier som TV, film och musik. (Lönn & Olofsson, 1997)  
 
Under de senaste decennierna har det skett en åldersförskjutning. De individer som tillhör 
till Generation X uppfattas som yngre än vad samma åldersgrupp ansågs vara på 
exempelvis 1950-talet. Förr var ordet ungdom mer förknippat med ålder än vad det är idag. 
Nuförtiden är inte ”ungdom” lika mycket en ålder, utan snarare en livsstil. Detta kan 
förklaras med att livslängden har ökat i stora delar av världen. Det finns även 
socioekonomiska faktorer som kan förklara åldersförskjutningen. En av dessa faktorer är 
ett ökat ekonomiskt välstånd i västvärlden som för Generation X:are bidragit till större 
valmöjligheter än vad deras föräldrar hade när de var i samma ålder. I och med det ökade 
välståndet måste inte barnen ”växa upp” för att kunna försörja sina föräldrar. (Lönn & 
Olofsson, 1997) 
 
En annan förklarande faktor är den ökade generella utbildningsnivån. Sedan 1970-talet har 
antalet studerande på eftergymnasial nivå mer än fördubblats (SCB, 2000). De unga 
kommer alltså ut i arbetslivet betydligt senare än vad de gjorde på 1970-talet. Det finns 
också en framträdande värdering i dagens svenska samhälle som säger att man ska hinna 
med så mycket som möjligt innan man skaffar barn. Många väljer att bli föräldrar senare i 
livet. ”Att göra annat först” är ett vanligt svar då unga människor tillfrågas om skälet till 
att de ännu inte fått barn. År 2004 var den genomsnittliga åldern för förstagångsmamman i 
Stockholm 31 år. För 30 år sedan var hon omkring 5 år yngre. Papporna är i medeltal ca 2 
till 3 år äldre än mammorna när de får sitt första barn. (USK, 2006)   
 
Den yngre halvan av Generation X, de som är födda mellan 1971 och 1981, befinner sig 
idag i en betydelsefull fas av livet. De har ganska nyligen flyttat hemifrån, många till sin 
första lägenhet (SCB, 2005). Familj och barn börjar ta en mer framträdande roll, kanske i 
samband med att de lämnar studentlivet bakom sig. Samtidigt har de en mycket lång 
konsumtionsperiod framför sig och har jämfört med äldre generationer viljan att 
konsumera (Lönn & Olofsson, 1997). Äldre generationer tenderar att spara inför sämre 
tider, medan generation X:are lever mer i nuet och konsumerar därefter (Roberts & 
Manolis, 2000). Därför utgör de en viktig del av köpkraften och deras inflytande ökar 
stadigt (Lönn & Olofsson, 1997).  
 
Konsumtionens omfattning och inriktning styrs främst av människornas preferenser, 
värderingar och ekonomiska resurser. En växande ekonomi ger människor högre 
inkomster, vilket skapar utrymme för nya former av konsumtion. Preferenser kan påverkas 
av teknologiska framsteg, som skapar nya varor/tjänster och av trender och influenser från 
utlandet i en allt öppnare värld. (Fölster & Bergström, 2001) Därför kan man säga att 
människorna, i rollen som konsumenter, utvecklar dagligvaruhandeln. För att förstå de 
förändringar dagligvaruhandeln kommer att genomgå måste man utgå ifrån en 
vetenskaplig analys av betydelsefulla faktorer som demografiska förändringar, teknisk 
utveckling, internationalisering och ekonomiskt tillväxt (Fölster & Bergström, 2001). 
Denna uppsats belyser hur framtiden skulle kunna se ut om dagligvaruhandeln utgår från 
den yngre halvan av Generation X, det vill säga åldersgruppen 25-34 åringar. Det som 
återstår att se är om dagligvaruhandeln är villig att gå den väg som denna 
konsumtionskraftiga generation visar. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Konsumenternas butiks- och produktval styrs ofta av kortsiktiga preferenser såsom pris, 
kvalitet, närhet och tillgänglighet. Dessa kortsiktiga och direkt konsumtionsrelaterade 
preferenser lyfts, till skillnad från mer långsiktiga konsumentintressen, ofta fram i 
undersökningsanalyser. Detta betyder däremot inte att konsumenternas långsiktiga 
preferenser, såsom det sociala värdet av konsumtion, är utan betydelse. (Forsberg, 1997) 
Därför är den rådande billighetstrenden med pris som främsta konkurrensmedlet inte helt 
oproblematisk (Bergström & Hedlund, 2005). Att pressa priserna för att inte riskera 
kundförlust till fördel för lågpriskedjorna kanske är fel fokus inom dagligvaruhandeln. 
(Jansson, 2005a)  
 
Enligt en analys som undersökningsföretaget GfK Sverige AB utfört för tidningen 
Supermarkets del framgår att lågpriskedjorna ofta används som kompletteringsbutiker. De 
allra flesta kunder använder butikerna till ganska begränsade inköp. (Jansson, 2005a) Detta 
kan ses som ett bevis på att det finns mycket annat än låga priser som konsumenterna sätter 
värde på (Jansson, 2005b). I takt med att lönerna stiger ökar svenska folkets efterfrågan på 
tjänster. Idag lägger folk hellre pengarna på resor och restaurangbesök än på att handla 
mat. Eftersom det förutom livsmedel finns andra konsumtionsområden som får 
konsumenternas uppmärksamhet, är det viktigt att dagligvaruhandeln beaktar detta. 
Konkurrensen är alltså inte, som man kanske kan tro, enbart branschspecifik. För att 
dagligvaruhandeln ska vara med och vinna konsumtionsandelar krävs det kundanpassning. 
Men detta har dagligvaruhandeln varit dålig på. Johan Forsberg, som är en av de kreativt 
ansvariga på kommunikationsbyrån M2 uttrycker detta på följande vis: ”När man kommer 
in i butiken så förutsätts att alla är på samma humör och har samma önskemål. … Det 
måste bli roligare att handla.”(Faring, 2005a). 
 
Bergström och Hedlund (2005) beskriver ytterligare problem med den rådande 
billighetstrenden. De anser att trenden riskerar medföra att man i framtiden enbart kommer 
att tillfredställa medelsvensson och att handeln därmed går miste om den köpkraft som 
finns inom mer segmenterade kundgrupper. Bergström och Hedlund (2005) antyder att det 
krävs förändringar. De menar att dagligvaruhandeln måste utveckla känselspröt ut mot 
konsumenterna för att kunna tillfredställa framtida behov. 
 
Även Bjurström, Fornäs och Ganetz (2000) anser att det är dags för förändringar. De påstår 
att nutidens anonyma butik delvis har spelat ut sin roll: många av dagens kunder vill 
istället ha en mer traditionell service i intima omgivningar och med personlig 
uppmärksamhet. Vidare anser Bjurstöm et al. (2000) att en ökad grad av individualism är 
en bidragande faktor till större efterfrågan av traditionella butiker. En högre grad av 
individualism är något som utmärker Generation X. Detta gör att gruppen inte alltid känner 
sig tillfreds med att vara ett med en köpande ”massa”, de vill snarare uttrycka något genom 
sin egen konsumtion och sitt köpbeteende. (Lönn & Olofsson, 1997) Även Warde (2002) 
understryker att konsumtion bör betraktas som en individuell handling snarare än en 
kollektiv handling.  
 
Åldern är en faktor som starkt påverkar ens identitet och preferenser. Vanligtvis har de 
individer som tillhör samma generation liknande värderingar. Detta tas ofta hänsyn till 
inom marknadsföringen där åtgärderna som regel är riktade mot en eller flera 
åldersgrupper, så kallade målgrupper. En allmän uppfattning är att det som tilltalar en viss 
åldersgrupp, lämnar övriga grupper oberörda. (Solomon, Bamossy & Askegaard, 1999) Vi 
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har inte märkt ifall liknande fenomen finns inom dagligvaruhandeln. Tar man en snabb titt 
på de reklamutskick som butikerna sänder ut, förstår man att aktörerna inom 
dagligvarubranschen antar att konsumenterna gemensamt är intresserade av låga priser 
samt av ”ju mer du köper desto billigare blir det” erbjudanden.  
 
Såsom vi tidigare har diskuterat måste dagligvaruhandeln utvecklas för att tillfredställa de 
segmenterade behov som kommer att infinna sig hos köpstarka kundgrupper i framtiden. 
Bergström & Hedlund (2005) anser att handeln måste börja testa nya butikskoncept, nya 
produkter och nya sätt att nå kunderna. Enligt dem måste handeln börja bygga 
organisationer som klarar av att hantera framtidens kunder. Carl-Fredrik Jaensson från 
Kommunikationsbyrån M2 anser att dagligvaruhandeln måste öka konsumentens vilja till 
att göra inköp. Detta kan göras exempelvis genom att anpassa butikerna efter hur kunderna 
”tänker mat”. (Faring, 2005a) Att tyda hur konsumenter ”tänker mat” är inte det lättaste. 
Idag är matbutikerna mestadels planerade med tanke på vad för slags förvaring varorna 
behöver. De är sällan organiserade på sådant sätt som konsumenterna serverar sina 
måltider på. Om man som konsument ”tänker mat” som måltid, förknippar man kanske 
vissa varor med specifika måltider. Om hänsyn skulle tas till detta tankesätt skulle 
butikerna ha all frukostmat samlat på ett ställe och middagsmaten för sig på ett annat ställe. 
(Fölster & Bergström, 2001; Holmberg, 1996)    
 
Warde (2002) menar att konsumtion ska vara något njutbart och njutningsingivande. Men 
detta menar han att handlandet rör sig om mer än enbart nöjdhet, det ger konsumenten en 
djupare känsla än så. Vidare nämner Warde (2002) att konsumtion ger upphov till 
possessiv individualism, något som kan förhöja en persons självkänsla. Att inneha rätt 
slags produkter, oavsett om det rör sig om hög- eller lågengagemangs produkter kan därför 
ha en betydelse för hur man uppfattar sig själv och vad man anser sig själv vara värd att 
inneha.  
 
Som tidigare har nämnts lägger konsumenterna hellre pengar på resor och restaurangbesök 
än på att handla mat. Resor och restaurangbesök är ofta förknippade med upplevelse och 
njutning, något som matinköp inte är. (Faring, 2005a) Fölster och Bergström (2001) anser 
däremot att upplevelser är och förblir en mycket viktig faktor inom dagligvaruhandeln. 
Vidare tror de att ju mer inkomsterna ökar desto större blir efterfrågan på upplevelser. 
Stabil inkomstökning är något som 25-34 åringar med stor sannolikhet kommer att ha 
under en lång tid framöver (SCB/USK, 2005). 
 
Lönn och Olofsson (1997) presenterar Generation X gemensamma värderingar, hämtade ur 
studien ”Morgondagens värderingar” av Ivars och Lindgren. Det framgår från studien att 
Generation X:are är ytterst individualistiska, något som även uttrycker sig 
konsumtionsmässigt. De väljer att lägga sina pengar där de har sina intresseområden 
istället för att köpa det som alla andra har. Sättet de föredrar att konsumera på förklarar hur 
gärna de vill stå i händelsernas centrum. Att få synas och visa upp det som de är bra på är 
viktigt för dem. De vägrar att vara en i mängden. (ibid.) Generationen är ganska oberörd av 
massproducerade budskap, såsom reklamannonser. De söker individualisering även när det 
gäller marknadsföring. (Roberts & Manolis, 2000) Generation X:are är livsnjutare och 
upplevelsejagare. Njutning och underhållning levs ut till fullo av dem. (Lönn & Olofsson, 
1997) 
 
Kommunikationsbyrån M2s kreativt ansvarige, Johan Forsberg, anser att matbutikerna 
idag utgör ett ensidigt koncept (Faring, 2005a). Genom att jämföra hans resonemang med 
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de preferenser och värderingar som Generation X har kan man diskutera vidare om i vilken 
omfattning dagligvaruhandeln tillfredställer gruppens behov i nuläget. Enligt Lönn & 
Olofsson (1997) är produkternas rörlighet av mycket stor vikt för Generation X. Gruppen 
anser att man ska kunna ta med sig det man inhandlat på ett smidigt sätt. Tillgänglighet är 
med andra ord mycket uppskattat. Forsberg (1997) har uppmärksamt att det idag inom 
dagligvaruhandeln är konsumenten som ska vara rörlig. Han anser att det har skett en 
polarisering som missgynnar de billösa och tidspressade konsumenterna som Generation 
X:are ofta tillhör. Polarisering innebär att många konsumenter har flera butiker med skilda 
utbud och prisnivåer att välja bland medan andra konsumenter av olika skäl inte har 
motsvarande möjlighet. Med detta menar Forsberg (1997) att omständigheterna och 
valmöjligheterna kring dagligvaruinköp har försämrats för dessa konsumentgrupper.  
 
Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion tror vi att dagens möjligheter till att 
handla livsmedel är dåligt förankrade i vad Generation X efterfrågar. Generationens basala 
behov av att få mat är förvisso uppfyllda redan i nuläget, men dess preferenser är desto 
mindre uppmärksammade. Detta medför att Generation X:are inte får ut den optimala 
nyttan av att handla mat. Att handla skulle kunna vara betydligt roligare än vad det är idag 
och vi tror att Generation X:are har en god uppfattning om vad de önskar sig för att kunna 
erhålla denna upplevelse. Vidare anser vi att den yngre halvan av Generation X, de som är 
födda mellan 1971 och 1981, borde få mer uppmärksamhet. Detta eftersom de befinner sig 
i början av sin konsumtionscykel, de kommer med andra ord att konsumera längre. Vi är 
övertygade om att de är en viktig del av dagligvaruhandelns framtid. 
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Hur upplever 25-34 åriga stockholmare att handla mat? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan de 
värderingar som Generation X:are anses inneha och hur de upplever att handla mat. Vidare 
är syftet att undersöka hur dessa värderingar påverkar deras sätt att uppleva inhandlandet 
av mat. 
 

1.5 Uppsatsen disposition  
 
Efter detta inledningskapitel följer kapitel 2, Metod. Kapitlet kommer att tydliggöra den 
vetenskapliga positionering samt det praktiska tillvägagångssättet. 
 
Kapitel 3, Teoretisk referensram, presenterar den vetenskapliga litteratur som används. 
Kapitlet redogör för teorier om den totala shoppingupplevelsen, konsumenters nivå av 
engagemang samt preferenser och värderingar hos Generation X.   
 
Kapitel 4, Resultatredovisning och Analys, är uppdelat i fyra avsnitt baserade på våra 
intervjuer: Valet av mataffär, Betydelsen av mataffär, Engagemang och inhandlandet av 
mat samt Upplevelsen av att handla mat. Kapitlet innehåller även en 
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teorisammankopplande analys vars syfte är att ställa empirin mot utvald vetenskaplig 
litteratur. Varje avsnitt avslutas med en kortare sammanfattning.  
 
I kapitel 5, Slutsatser, presenterar vi de slutsatser som framkommer ur resultatredovisning 
och analys. 
 
I Kapitel 6, Avslutande diskussion, sätts slutsatserna kortfattat in i ett bredare 
sammanhang. Kapitlet innehåller även våra egna tankar runt den kritik som kan riktas mot 
arbetet samt förslag till vidare forskning. 
 
 
 



 12

2 Metod 
 
Vi börjar detta kapitel med att tydliggöra den vetenskapliga positionering som präglar 
uppsatsen. Därefter följer ett avsnitt som förklarar det praktiska tillvägagångssättet, bland 
annat hur vi har samlat in och bearbetat data. I detta avsnitt presenterar vi även våra 
respondenter. 

 
 

2.1 Vetenskaplig positionering 
 
Enligt Gilje & Grimen (2002) tillskriver människor mening åt sina egna handlingar och 
andra fenomen som berör dem. Individer beskriver och tolkar själva sina handlingar och 
det samhälle de lever i. Vidare anser Gilje & Grimen (2002) att människor har egna 
uppfattningar om hur deras samhälle är samt hur det bör vara. Dessa personliga 
uppfattningar är ofta bidragande faktorer till hur det verkliga samhället ser ut. Vår strävan 
är att förstå och ta del av de existerande uppfattningar och upplevelser som vår 
undersökningsgrupp har. Vi har försökt att uppnå förståelse för dessa åsikter och känslor 
med hjälp av kvalitativa intervjuer. Som forskare är vi i behov av att tolka de svar vi har 
fått i syfte att nå kunskap. De metoder som vi har använt i vår jakt på kunskap –förståelse 
och tolkning– är metoder som förknippas med hermeneutik. Som vetenskaplig inriktning 
syftar hermeneutiken till förståelse och dess främsta kunskapsform bygger på tolkning av 
det undersökta fenomenet (Gustavsson, 2003). 
 
Vårt vetenskapliga angreppssätt är inte helt problemfritt. Som forskare måste vi förhålla 
oss till en verklighet som vår undersökningsgrupp redan har tolkat (Gilje & Grimen, 2002). 
Vidare är vi själva färgade av våra egna erfarenheter och uppfattningar som har skapat 
förförståelse om ämnet. Mot bakgrund av denna förförståelse har vi tolkat de uppfattningar 
och upplevelser som vår undersökningsgrupp har uppgivit. Trots att vi är påverkade av vår 
förförståelse är det en viktig del av vår forskning. Förförståelse krävs för att vi kan förstå 
det som vi undersöker (Ödman, 2003).  
 
 

2.2 Tillvägagångssätt   
 

2.2.1 Abduktiv ansats 
 
Vår ansats i denna uppsats ligger närmast den abduktiva, det vill säga att vi pendlar mellan 
den teoretiska refererensram som vi har och empirin som här utgörs av våra 
forskningsintervjuer. Abduktiv insats kan ses som en blandning av induktiv och deduktiv 
ansats. Den deduktiva ansatsen utgår från modeller, begrepp och teorier ställd mot empirin 
medan den induktiva utgår från empiri. Enligt Davies (1999) är det praktiskt taget omöjligt 
att enbart arbeta deduktivt eller induktivt vid en kvalitativ studie. Det blir oftast en 
kombination mellan de båda metoderna. Davies ståndpunkt styrker vår forskningsmetod. 
Det finns deduktiva inslag i denna uppsats som visar sig genom att vi utnyttjar vår 
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teoretiska referensram samt våra idéer. Dessa idéer har säkerligen påverkat hur vi har 
uppfattat uttalanden och reaktioner samt hur vi kommit att tolka dessa.  
 
 

2.2.2 Kvalitativ undersökningsmetod 
 
Inom forskningen finns det ett tydligt sammanhang mellan vilken kunskap man vill uppnå 
och vilka metoder som man utvecklar och använder (Svensson, 2004). Med vårt metodval 
försöker vi att uppnå det ideala fallet där metodvalet är baserat på den typ av 
forskningsfråga man har och vilken metod eller ansats som bäst kan besvara denna 
(Gustavsson, 2003). För att vi ska kunna svara på vår forskningsfråga måste det göras en 
karaktärisering av de egenskaper och framträdande drag som utgör ämnesvalet. Detta har 
vi valt att göra genom att använda ett kvalitativt metodsynsätt. Kvalitativa studier är oftast 
undersökningar av specifikt avgränsade miljöer där målet är att ge en helhetsbeskrivning 
av olika processer eller särdrag i dessa miljöer (Repstad, 1993). Ett annat kännetecken för 
kvalitativa metoder är att det finns flexibilitet inom ramen för varje intervju. Denna 
flexibilitet tillåter oss att ställa följdfrågor som är anpassade till de svar som 
respondenterna ger oss. Detta är något som saknas vid användning av kvantitativa metoder. 
(ibid.) Eftersom vår forskning är beroende av att på ett riktigt sätt kunna fånga 
respondenternas egna verklighetsuppfattningar och tankesätt är denna flexibilitet av stor 
vikt.  
 
Trots att det kan vara svårare att få access till användbara data vid utnyttjandet av 
kvalitativa metoder har vi valt att bygga denna uppsats på kvalitativa intervjuer. Vi valde 
bort kvantitativ metod eftersom vi beslutade att forska ur en dimension som är beroende av 
individuella uttalanden och ställningstaganden. I vårt fall har den kvalitativa metoden ett 
egenvärde för att nå djupare eller bättre förståelse (Hansson, 2004). Naturligtvis finns det i 
uppsatsen inslag av kvantitativ metod, i form av redovisad statistik, vilket är omöjligt att 
undvika oavsett vad för slags arbete man gör (Arbnor, 1994).  
 
 

2.2.3 Datagenerering 
 
Gummesson (2003) anser att datainsamling är ett vilseledande begrepp när det gäller 
samhällsvetenskaplig forskning. Detta beror på att det i samhällsvetenskaperna sällan finns 
befintlig data i den form man behöver dem. Han anser att det i stället handlar om 
datagenerering, det vill säga att skapa data med hjälp av statistik, intervjuer och 
observationer. När vi började utveckla vårt forskningsproblem upptäckte vi att det fanns 
mycket litteratur om köp- och konsumentbeteende tillgänglig. Dock upplevde vi att de 
befintliga teorierna inte var direkt riktade mot vårt forskningsämne. Detta har varit en 
bidragande faktor till valet av abduktiv ansats. Vi har använt oss av aktuella litteraturkällor 
samt artiklar ur tidskrifter och från Internet för att ge läsaren en djupare inblick till vårt 
forskningsämne. Insamlingen av olika teorier har även hjälpt oss som forskare att vara mer 
mottagliga för olika infallsvinklar som finns inom ämnet för vår uppsats. Vi har dessutom 
behövt dessa teorier för att öka vår teoretiska lyhördhet, det vill säga vår förmåga att 
ifrågasätta och kritisera vår syn på verkligheten (Gustavsson, 2003).  
 



 14

Kunskapsbasen i denna uppsats utgörs främst av respondenternas svar på frågorna i 
forskningsintervjuerna. Syftet med våra kvalitativa forskningsintervjuer har varit att erhålla 
kvalitativa beskrivningar av de intervjuades uppfattningar och upplevelser i avsikt att tolka 
deras mening. Enligt Kvale (1997) varierar forskningsintervjuer i en rad olika dimensioner. 
De skiljer sig i graden av struktur från välorganiserade intervjuer till öppna intervjuer. 
Vidare anser han att intervjuer kan skilja sig i sin öppenhet om syftet. I våra 
forskningsintervjuer har den aktuella intervjuformen varit en halvstrukturerad intervju. Vi 
har haft en rad teman och förslag om relevanta frågor i förväg, men vi har tagit oss friheten 
att ställa följdfrågor som har varit anpassade för de svar som vi har fått (ibid.). Inför varje 
intervju förklarade vi ämnesområdet samt strukturen av intervjun för respondenter men vi 
avslöjade inte intervjuns syfte förrän intervjun var slutförd.  
 
Vi formade en intervjuguide innan vi började med våra intervjuer. Detta gjordes för att det 
skulle vara möjligt att följa en viss förutbestämd struktur vid varje intervjutillfälle. I vår 
intervjuguide (bilaga 1) angav vi de ämnen som var föremål för undersökningen och i 
vilken ordning vi skulle ta upp dessa (Kvale, 1997). I intervjuguiden hade vi en rad 
formulerade frågor som vi hade strukturerat under lämpliga rubriker. Respondenterna fick 
svara på frågor om deras bakgrund, deras val av mataffär samt de upplevelser som de har 
berörande dagligvaruhandeln och matbutiker. Intervjuerna avslutades med att vi försökte 
locka fram respondenternas reflektioner kring hur de tror att olika förändringar kan 
påverka deras köpbeteende eller upplevelse av att handla mat.  
 
Intervjuerna genomfördes antingen hemma hos respondenten eller på något fik under 
dagens mindre hektiska timmar. Valet av plats gjordes gemensamt med respondenten 
eftersom vi tror att svaren blir mer naturliga och öppenhjärtiga när den intervjuade känner 
sig avslappnad (Bjerke, 2003). Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en MD-spelare med 
inkopplad mikrofon. På så sätt kunde vi koncentrera oss på ämnet och dynamiken i 
intervjun och ha kvar möjligheten att återuppleva intervjun genom omlyssning vid senare 
ett tillfälle (Kvale, 1997). Vi var medvetna om risken för att den intervjuade skulle kunna 
bete sig mindre naturligt vid inspelning (Bjerke, 2003). Vi valde ändå att bortse från risken 
mot bakgrund av de fördelar som inspelning medför.     
 
 

2.2.4 Urval 
 
Vi har valt att studera 25-34 åriga individer som är bosatta i Stockholm, både i innerstad 
och i förorterna. Dessa 25-34 åringar utgör den yngre halvan av Generation X. Vidare har 
vi valt att inte begränsa oss till specifika undergrupper såsom singlar, sambon eller gifta 
personer för att vi har strävat efter variation hos respondenterna. Vår fokus ligger på 
Generation X:s gemensamma föreställningar snarare än deras civilstånd eller boendeform. 
Det vill säga att vi ville behandla dem mer som en grupp som har gemensamma 
värderingar och preferenser oavsett om de har barn, är gifta eller singlar.  
  
Vi anser att gruppen 25-34 åringar är en viktig grupp för dagligvaruhandelns ekonomiska 
nuläge och framtid. Denna grupp har haft en betydlig inkomstökning i takt med åldern 
samt kommer förmodligen att ha en stadig inkomstökning under flera år framåt 
(SCB/USK, 2005). Inkomstökningen visar att gruppen har en stark potentiell köpkraft att 
fördela på konsumtionsvaror och detta antagande förstärks ytterligare av att generation X: 
are prioriterar preferenser framför de behov som de har (Andersson et al., 1997).  
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Vi bestämde inte i förväg antalet intervjupersoner. Detta eftersom målsättningen med en 
kvalitativ studie är att få tag på sådan information som kan hjälpa till att öka kunskapen om 
det ämnet eller område man studerar (Liedholm, 1999). Enligt Liedholm (1999) är det 
urvalsförfarandet och mättnadsgraden snarare än antalet intervjuer som avgör 
undersökningens kvalitet och styrka. Tidsramen för detta uppsatsarbete var en begränsande 
faktor för storleken av vårt urval. Vi började med att intervjua 5 personer men upplevde att 
det fanns mer kunskap att hämta. Därför ökade vi urvalet till 7 personer i syfte att få mer 
information. Som vi tidigare har nämnt strävade vi efter variation och därför var det viktigt 
att få med olika typer ur vår urvalsgrupp i studien.  
 
För att hitta våra respondenter använde vi oss av ett icke-representativt kamraturval, det 
vill säga att vi intervjuade enbart personer i vår bekantskapkrets (Sverke, 2003). Som 
tidigare har nämnts var tidsramen en begränsade faktor i vårt uppsatsarbete. Vi anser att 
kamraturval erbjuder en lättillgänglig informationskälla. Dessutom var intervjuerna ganska 
omfattande och tidskrävande, vilket gjorde att vi var i behov av personer som vi kunde lita 
på. Risken med kamraturval är att man väljer respondenter som har väldigt lika 
uppfattningar. Detta har vi försökt att undvika genom att välja respondenter från olika 
miljöer som vi ofta vistas i, exempelvis på universitetet och på våra arbetsplatser. 

 
 

2.2.5 Våra respondenter 
 
David, 34 år 
David studerar för närvarande ekonomi på heltid. Han bor i en närförort och spelar fotboll, 
tennis och golf. Han är inte särskilt kräsen vad gäller mat, men äter gärna köttbullar i 
gräddsås. Spanska tapas och mexikansk mat går också hem. David följer inte någon 
särskild diet men är ändå medveten om vad han stoppar i sig. Han handlar ofta mjölk, 
bröd, kaviar och köttfärs. Eftersom David bor ensam handlar han i nio fall av tio enbart till 
sig själv. 
 
Helena, 30 år 
Helena är student och läser statvetenskap. Dessutom jobbar hon deltid på kundtjänsten i ett 
elbolag. Helena bor med sin pojkvän i en söderförort. Hon tycker om att äta fisk men 
uppskattar även det mesta ur det indiska köket. Hon äter ofta vegetarisk mat men definierar 
sig inte som vegetarian. När Helena handlar blir det mestadels till sig själv och sin 
pojkvän. 
 
Jesper, 29 år 
Jesper jobbar inom bank- och finans och bor ensam i innerstan. Sin fritid ägnar han gärna 
åt sportsliga aktiviteter. Jesper tycker om svensk husmanskost och i synnerhet älgstek. Han 
uppskattar även det italienska köket. Jesper följer ingen diet, men tänker ibland på att äta 
nyttigare. Han handlar oftast till sig själv. 
 
Per-Anders, 32 år 
Per Anders arbetar som konsult på ett fondbolag och bor ensam i en söderförort. Han 
jobbar ibland som DJ och har ett stort musikintresse. I övrigt gillar han att resa. Per Anders 
har en förkärlek till det mexikanska köket eftersom han tycker om starkt kryddat kött. Han 
följer ingen diet och handlar i de flesta fall bara till sig själv.  
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Sanna, 25 år 
Sanna studerar media- och kommunikationsvetenskap samt jobbar extra inom 
resebranschen. Hon bor ensam i en norrförort och har konstnärliga fritidsintressen. Sanna 
är vegetarian. Hon uppskattar både det indiska och det libanesiska köket som båda har ett 
brett utbud av vegetariska rätter. Sanna handlar mestadels till sig själv men det händer att 
hon handlar åt sin pojkvän också.  
 
Sofia, 26 år 
Sofia studerar för närvarande nationalekonomi och jobbar extra i en bokhandel. Hon bor 
med sin syster i en närförort. Sofia anser sig inte ha några speciella intressen förutom ett 
litet intresse för mat. Hennes favoritmat varierar beroende på humör, en dag kan det vara 
sushi och en annan dag pizza. Det asiatiska köket toppar dock i favoritlistan. Sofia är 
vegetarian men äter också fisk. Hon handlar oftast till två personer, till sig själv och sin 
syster.     
 
Anna, 30 år 
Anna är tillfälligt föräldraledig från sitt arbete på ett flygbolag. Hon bor tillsammans med 
sin sambo och sin dotter i innerstan och är road av musik och träning. Anna föredrar 
kycklingrätter, särskilt om de tillhör det asiatiska köket. Hon följer ingen speciell diet. När 
hon handlar blir det nästan alltid till hela hushållet, det vill säga till sig själv, sin sambo 
och sin dotter.  
 
 

2.2.6 Bearbeting av data 
 
Vi började bearbeta data genom att efter varje intervjutillfälle skriva ut bandinspelningen i 
textform.1 Själva analysarbetet påbörjades först efter att alla intervjuerna hade blivit 
utskrivna, vilket enligt Kvale (1997) är ett vanligt sätt att gå vidare med 
forskningsintervjuer. Vår strävan var att skriva ut bandinspelningen så ordagrant som 
möjligt. Vi intresserar oss för respondenternas upplevda känslor och försökte vid 
intervjutillfällena att ge dem utrymme till att uttrycka sina åsikter med egna ord. Genom att 
noggrant återge respondenternas ord har vi möjlighet till att bättre förmedla deras känslor, 
erfarenheter och tankar kring vårt forskningsämne (Alvesson & Kärreman, 2004).  
 
Redan innan vi utförde intervjuerna hade vi en viss mängd litteratur att utgå ifrån. 
Parallellt med intervjuerna sökte vi ytterligare litteratur och artiklar som kunde 
komplettera vår kunskapsbas. Vi koncentrerade oss då på att hitta idéer och teorier som 
tydligt förklarade de tendenser som våra respondenter visade. Ur utskrifter kunde vi 
urskilja vissa framträdande mönster. Dessa mönster gav oss de underlag vi behövde för att 
gruppera in de svar vi fått. Vi gjorde gruppering av data i syfte att namnge de mönster vi 
såg i våra data. Därefter placerade vi ut de uttalanden som vi ansåg vara relevanta under de 
namngivna grupperna. Genom detta arbetssätt föll en del data bort. Detta var ett medvetet 
val, eftersom vi hade ett behov av att hålla oss inom ramen för uppsatsens syfte.  
 
Den gruppering som vi gjorde innehåller det empiriska data som vi valde att redovisa och 
ansåg relevant för denna uppsats. Detta empiriska data utgör underlaget för vår analys. För 
att göra läsningen av denna uppsats intressant har vi satt ihop empiri och analys i samma 

                                                
1 Den som önskar ta del av utskrifterna från intervjuerna kan kontakta författarna. 
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del. Vi ansåg detta passande med hänsyn till vår abduktiva ansats. Under arbetets gång har 
vi pendlat mellan empiri och teori, därför ansåg vi det passande att tillämpa detta arbetssätt 
även i empiri och analys. Genom vårt arbetssätt har vi velat skapa en intresseväckande 
uppsats. 
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3 Teoretisk referensram  
 
Rintamäki et al. (2006) anser att konsumenternas upplevelse av det totala värdet, ”Total 
Customer Value” består av tre delar: nyttovärde, socialt värde och hedonistiskt värde. Vi 
har, genom tolkandet av aktuell litteratur, vidareutvecklat denna tankegång. Vår teoretiska 
referensram utgår från kundens totala shopping upplevelse som består av nyttoupplevelse, 
socialt värde och hedonistisk upplevelse. I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi 
anser vara lämpliga för ämnesområdet ”den totala shoppingupplevelsen” och som stödjer 
vår forskning. Vi börjar med att definiera upplevelse som begrepp. Därefter kommer vi att 
presentera de beståndsdelar som bidrar till en total shoppingupplevelse.  
 
 

3.1 Den totala upplevelsen 
 

3.1.1 Upplevelse som ett begrepp 

”Experiences are events that engage individuals in a personal way”  

(Pine & Gilmore, s.12, 1999)  

Det svenska ordet upplevelse kan översättas till engelskans ”experience” som också 
betyder erfarenhet. Skillnaden är att ”experience” i mening av upplevelse snarare betyder 
något minnesvärt som man upplever eller har upplevt, medan ”experience” som erfarenhet 
syftar till kunskap genom egna upplevelser. (Skoldatanätet, Lexikon, 2006) Ordet 
experience har sina rötter i det latinska ordet ”experientia” och är bildat av verbet 
”experiri” som kan översättas till svenskans ”pröva” eller ”försöka”(Oxford English 
Dictionary, 2006). Cambridges uppslagsverk (2006) framställer ordet upplevelse som: 
”Something that happens to you that affects how you feel”. Här definieras upplevelse som 
något som händer dig och påverkar hur du känner. En upplevelse kan därför betraktas som 
någonting subjektivt. Det är individen som personligen ska vara med om en händelse för 
att i gengäld kunna känna någonting. Definitionen ser något annorlunda ut i Oxfords 
uppslagsverk (2006): ”An event or occurrence which leaves an impression on one”. I 
Oxfords uppslagsverk utelämnas den subjektiva aspekten, det vill säga att det är individen 
som personligen ska vara med om något, och fokus blir därför mer objektiv. Den svenska 
nationalencyklopedin gör också en precisering av vad en upplevelse är för någonting. Att 
uppleva något är enligt nationalencyklopedin detsamma som att uppfatta och värdera något 
på ett känslomässigt plan, vanligtvis utan att bilda sig en klar åsikt om varför man värderar 
eller uppfattar på det viset. (www.ne.se)  

Gemensamt för de ovanstående definitionerna är att de alla innefattar en viss grad av 
subjektivitet. Detta genom att de klargör att den individ som utsätts för en upplevelse 
påverkas känslomässigt.  

Pine och Gilmore (1999) menar att en upplevelse är när ett företag lyckas iscensätta en 
händelse som engagerar kunden och förenar denne med företaget på ett personligt och 
minnesvärt sätt. I deras bok ”The experience economy” gör de en klassificering av 
begreppet upplevelse och av den känsla som en upplevelse framkallar. De hävdar att varor 
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är lätta att byta ut eller att hitta substitut för och att skillnaden mellan produkter och 
tjänster är att produkten är fysiskt påtaglig medan tjänsten är fysiskt ogripbar. När en 
person köper en tjänst så köper han en bunt med ogripbara aktiviteter som utförs på hans 
bekostnad. Men när han köper en upplevelse, betalar han för att få njuta av minnesvärda 
händelser som ett företag iscensatt för att engagera hans/hennes person. (ibid.) 

Enligt Pine och Gilmore (1999) anses upplevelser vara mer minnesvärda och högre 
värderade än tjänster eller produkter. Detta är enligt dem en anledning till att dagens 
människor allt oftare föredrar att konsumera upplevelser framför annat. Medan 
upplevelsen i sig saknar påtaglighet, värdesätter människor den högt eftersom dess värde 
finns inuti dem själva, och består långt efter det att upplevelsen har konsumerats. Som 
exempel på detta kan nämnas vilken semesterresa som helst; även om den fysiska resan tar 
slut så finns minnet och känslan av semestern kvar länge. Stuart (2006) talar om studier 
som visar att inköpsbeslut ofta och omedvetet drivs av känslomässiga band mellan säljare 
och köpare. Därför bör återförsäljaren fokusera på upplevelsen som konsumenterna har 
under tiden som de konsumerar återförsäljarens varor (Pine & Gilmore, 1999).  

Upplevelser kännetecknas alltså som något minnesvärt som medför känslor. Enligt Stuart 
(2006) kan upplevelser även medföra hängivenhetskänsla gentemot återförsäljare och 
starkare relationsband mellan köpare och återförsäljare. Detta menar han att tillverkare och 
marknadsförare kan utnyttja till sin fördel; genom att erbjuda upplevelser till 
konsumenterna och på så sätt uppnå en större grupp av lojala kunder som på lång sikt 
bidrar till ökad lönsamhet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelser är sådana händelser som påverkar individen 
på ett subjektivt plan genom att lämna minnen efter sig. Upplevelser medför känslor som 
kan vara både positiva som negativa. Njutning är ett annat ord som kan förknippas med 
upplevelser. Människor minns oftast njutningsfulla, positiva känslor längre än negativa 
sådana. Upplevelser är intressanta med avseende på marknadsföring. De kan enligt Stuart 
(2006) bidra till starkare emotionella band mellan köpare och säljare, vilket på lång sikt 
kan öka ett företags lönsamhet. 
 
 
3.1.2 Nyttoupplevelsen 
 
Forsberg (1997) framhäver det ur flera undersökningar framkommer hur konsumenternas 
butiks- och produktval styrs av pris, kvalitet och bekvämlighet. Faktorer som pris och 
bekvämlighet anses utgöra grunden för konsumentens nyttoupplevelse. Det utilitaristiska 
perspektivet utgår från att konsumenterna är rationella problemlösare, ”economic man” 
eller ”Homo Economicus”. (Rintamäki et al., 2006) Frostling-Henningsson (2003) 
presenterar i sin doktorsavhandling ”Internet Grocery Shopping – A Necessity, A 
Pleasurable Adventure, Or An Act of Love?” Schneiders idéer om ”economic man”. 
Schneider anser att ”economic man” är en rationell konsument som styrs av rationella 
principer. ”Economic man” försöker att maximera sin tillfredsställelse genom en 
utbytessituation. Vidare har ”economic man” alltid fullständig information om existerande 
alternativ. Solomon et al. (1999) anser att rationella konsumenter noggrant integrerar all ny 
information om en viss produkt med den information de redan har om produkten. Sedan 
utvärderar den rationella konsumenten alla för– och nackdelar med syfte att uppnå ett 
tillfredställande beslut.  
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Enligt Rintamäki et al. (2006) påvisar att det utilitaristiska perspektivet betraktar shopping 
och konsumtion som en uppgift med ett förutbestämt mål. Holbrook och Hirschman 
(Carpenter, Moore & Fairhurst, 2005) menar att en konsuments nyttoupplevelse refererar 
till dennes utvärdering av shoppingupplevelsen och hur pass lyckad upplevelsen har varit. 
Resultatet av utvärderingen beror på om de behov som föranledde besöket till mataffären 
har blivit tillfredställda eller inte. I likhet med Rintamäki et al. (2006) antyder Holbrook 
och Hirschman att det utilitaristiska perspektivet framställer att shopping kan ses som ett 
arbete för konsumenten. Vetskapen om att man kan spara pengar vid inköp av en viss 
produkt eller av ett visst märke gör att betalningen känns mindre smärtsam. Eftersom 
konsumenten upplever dessa priser som förmånliga, leder de ekonomiska besparingarna 
till en förhöjning av konsumentens nyttoupplevelse (ibid.). Bekvämlighet är en annan 
viktig faktor som grundar konsumentens nyttoupplevelse. Seiders et al. (ibid., s.12) anser 
att bekvämlighet handlar om att ”maximize the speed and ease of shopping”. De menar att 
bekvämligheten ökar om affärerna är lättillgängliga, om det lätt går att hitta de produkter 
som konsumenten vill ha och om alla de önskade produkterna finns representerade i 
affären.    
 
Chetthamrongchai & Davies (2000) har undersökt betydelsen av hur konsumenten 
uppfattar tid och hur detta påverkar deras attityder gentemot shopping. De anser att 
konsumentforskningen främst fokuserar på monetära aspekter trots att konsumenter även 
spenderar mycket tid på shopping. Chetthamrongchai & Davies (2000) anser att den attityd 
som en konsument uppvisar gentemot tiden, styrker den attityd som uppvisas mot 
tidskonsumerande aktiviteter som att handla mat. Vidare påstår de att konsumentens 
attityder gentemot tidsåtgång påverkar köpbeteendet. I artikeln “Segmenting the market for 
food shoppers using attitudes to shopping and to time” identifierar Chetthamrongchai & 
Davies (2000) olika typer av konsumenter genom att undersöka korrelationen mellan 
konsumentens tidsuppfattning och köpbeteende. Ur deras forskningsanalys framgår det att 
konsumenter som upplever tidspress ogillar att handla mat. Det är också den tidspressade 
konsumenten som oftast söker nyttoupplevelser när de väl handlar mat. Tidspressade 
konsumenter är oroliga över långa köer som för dem är synonymt med ”a waste of time”. 
En annan typ av konsument som ofta söker nyttoupplevelser är den konsument som ser på 
shopping som en rutinmässig vardagsaktivitet. Denna konsumenttyp betraktar inte 
shoppingen som ett nöje utan som ett traditionellt ”måste” och är därför i behov av 
bekvämlig shopping. (ibid.) 
 
 

3.1.3 Det sociala värdet 
 
Konsumentens tro på sina egna egenskaper och kvaliteter utgör bilden av hans självkänsla 
(Solomon et. al., 1999). Självkänsla kan i sin tur ses som ett motiv för att leta efter 
upplevelser som förhöjer eller skyddar individens självbild (Banister & Hogg, 2004) 
Solomon et al. (1999) skiljer mellan konsumentens reala och ideala självbild. Den reala 
självbilden är en realistisk bedömning av de egenskaper och kvaliteter som individen har 
eller saknar. Den ideala självbilden är däremot individens uppfattning om hurdan han 
skulle vilja vara. Konsumenter har en tendens att välja produkter som motsvarar antigen 
hans ideala eller reala självbild.  
 
Shopping kan ses som en social handling varigenom symboliska meningar, sociala koder, 
relationer och konsumentens identitet och självbild kan skapas och återges. Med andra ord 
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kan en kund uttrycka sina personliga värderingar genom sin konsumtion och valet av affär. 
(Rintamäki et al., 2006; Solomon et al., 1999) Exempelvis vill den ”gröna” konsumenten 
genom sin konsumtion visa sin oro och sitt stöd för miljön. På motsvarande sätt vill den 
”politiska” konsumenten använda sin konsumtion som ett vapen mot orättvisor eller som 
ett stöd för företag med värderingar som liknar hans egna. Teorier om konsumentens 
självbild utgår från att konsumenten väljer produkter enligt de attribut som 
överensstämmer med de kännetecknen konsumenten ser hos sig själv. På samma sätt som 
konsumenten har en bild av sig själv så har hans omgivning en bild av honom. 
Omgivningen värdesätter och bedömer en konsuments sociala identitet genom att betrakta 
hans konsumtion samt produkt- och butiksval. (Solomon et al. 1999)  
 
Enligt Banister & Hogg (2004) grundar konsumenter sina beslut på symboliska 
kännetecken när det gäller att acceptera eller avslå produkter och varumärken. Vidare 
anser de att konsumenter fattar sina beslut med syfte att förhöja eller skydda sin 
självkänsla. Syftet med konsumtionen blir då att värna om sitt egenvärde (the value of the 
self). Sirgy (Banister & Hogg, 2004) anser att underhållning av självkänslan medför att 
individen måste förhöja och skydda sin självkänsla. Detta är en anledning till att en 
konsument väljer bort produkter som de anser bidrar med negativ image. Dessa produkter 
anses vara en risk för konsumentens självkänsla.  
 
Valet av affärer och produkter kan också användas av konsumenten i syfte att signalera 
hans status eller hans tillhörighet till en grupp. Ett exempel på detta är att konsumenten 
bara besöker butiker i vissa stadsdelar eller köper varor som han egentligen inte har råd 
med. (Rintamäki et al., 2006). Miller (2001) antyder att shopping är ett sätt att skapa och 
underhålla relationer till individens omgivning. Hans åsikt skiljer sig från den traditionella 
synen som säger att konsumenter fritt kan välja mellan olika alternativ och att shopping ses 
som ett individuellt beslut. Miller (2001) anser att konsumenternas köpbeslut ofta speglar 
deras förväntningar av och önskemål om sådana relationer. Han har noterat att kvinnor 
oftare tenderar till att köpa saker med syftet att leda sina makar mot den verklighet som 
kvinnorna själva föredrar. Vidare anser Miller (2001) att konsumenterna indelar sina 
personliga inköp i två kategorier; det som köps exklusivt till ”jaget” och det som köps till 
omgivningen. Gestaltat med ett exempel menar Miller att kläder som bärs av ”Jaget” på en 
arbetsplats egentligen är köpta till omgivningen; de är köpta för att de passar in i miljön.  
 
Förutom själva inköpet kan affärens image ha inflytande på konsumentens bild av sig 
själv. Martineu (Ness et al. 2002) påstår att affärer kan uppnå differentieringsfördelar 
genom att anpassa sin image till målgruppens självbild. Martineu (Ness et al. 2002) anser 
vidare att en butiks image består av funktionella och psykologiska attribut och att dessa 
attribut tillsammans formar den bild som konsumenten har av butiken. Renlighet, atmosfär 
och prissättning är några exempel på attribut som påverkar imagen. Inom 
marknadsföringsområdet finns det undersökningar som indikerar att en konsument avgör 
om de känner sig bekväma eller inte under de första åtta sekunderna som de spenderar i 
butiken. (Kahn & McAlister, 1997). Kahn & McAlister (1997) anser att det som är 
uppställt längst fram i lokalen när konsumenten kommer in i affären har en stor strategisk 
betydelse för affärens image.     
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3.1.4 Den hedonistiska upplevelsen 
 
Frostling-Henningsson (s. 40, 2003) har sammanfattat definitionen av hedonism som ”the 
pursuit of pleasure for its own  sake”. Med detta menar hon att individen jagar njutning 
bara för njutningens skull. Rintamäki et al. (2006) resonerar på ett liknande sätt. De skriver 
om ett hedonistiskt värde där konsumtionsupplevelsen har ett egenvärde för konsumenten. 
Konsumenten upplever hedonistiskt värde när han känner sig road av själva inhandlandet, 
oavsett om han gör ett planerat inköp eller inte. Babin, Darden & Griffin (1994) gör en 
jämförelse mellan ”shopping with a goal and shopping as a goal”. De menar att 
konsumenter som söker nyttoupplevelser alltid ser shoppingen som en handling med ett 
mål, det vill säga att göra ett inköp. Hedonistiska upplevelser kan däremot uppnås utan att 
köpa någonting, att gå runt och insupa atmosfären av en butik kan i sig vara ett mål. 
Sandikci & Holt (Rintamäki et al. 2006) anser att konsumenterna njuter av att ögna, känna 
och prova produkter. I likhet med Babin et al. (1994) menar Sandikci & Holt att shopping 
inte behöver att leda till ett inköp för att vara njutningsfullt för konsumenten. Hedonistisk 
konsumtion är betraktad som självbetydelsefull och självorienterad (Rintamäki et al., 
2006). 
 
Frostling-Henningsson (2003) antyder att hedonistisk konsumtion oftast är förknippad med 
symboliska värderingar. Exempelvis kan rosor associeras till kärlek och bungee jump kan 
förknippas med känslan av frihet. Eftersom hedonistisk konsumtion oftast är känsloladdad, 
bidrar den till abstrakta och subjektiva värden och upplevelser. (Rintamäki et al., 2006). 
Detta betyder att det bland hedonistiska upplevelser finns en hel del individuella 
skillnader. Holbrook & Hirschman (1982) antyder att vissa subkulturer och konsumenter 
med lika livsstil delar samma uppfattningar om hedonistiska upplevelser.  
 
Enligt Rintamäki et al. (2006) har många forskare jämfört shopping upplevelse med de 
upplevelser som konsumenter tar del av i exempelvis teatrar och tivolin. Utifrån detta kan 
underhållning och utforskning ses som faktorer som stimulerar konsumentens hedonistiska 
upplevelser. Rintamäki et al. antyder att en hedonistisk upplevelse som är uppnådd genom 
underhållning är en reaktion av estetiska egenskaper. Vidare anser de att om en affär 
lyckas skapa en underhållande miljö så kan konsumenten uppnå hedonistiska upplevelser 
enbart genom att vara inne i affären. Underhållning och utforskning är dock inte de enda 
faktorer som påverkar konsumentens hedonistiska upplevelse. Enligt Babin et al. (1994) 
kan konsumenterna uppnå hedonistiska upplevelser genom förmånliga inköp. De menar att 
skillnaden mellan försäljningspris i butik och kundens beredskap att betala kan framkalla 
en hedonistisk upplevelse. I detta fall uppstår en hedonistisk upplevelse bara om 
prisskillnaden är till fördel för konsumenten. Vidare anser Babin et al. (1994) att 
förmånliga inköp kan bidra till känslan av en stor glädje och högt engagemang hos 
konsumenten.    
  
Fölster & Bergström (2001) tror att framtidens konsumenter i större utsträckning än idag 
kommer att söka hedonistiska upplevelser. De påpekar att upplevelser är och förblir en 
mycket viktigt del av dagligvaruhandeln. Många konsumenter kommer att vara bredda att 
betala för att få en högre grad av service. Fölster & Bergström (2001) påpekar att man kan 
se en trend till att allt fler livsmedelsbutiker provar nya koncept med syfte att erbjuda sina 
kunder hedonistiska upplevelser. Ett exempel på butik med utmärkande koncept är 
Mästerlivs, Helsingborg. Där har man satsat på att ha kunnig personal, bra inredning och 
ett brett sortiment just för att kunderna ska betrakta mathandlandet som en upplevelse 
(Faring, 2005b).  
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Babin et al. (1994) anser att shopping kan tillföra konsumenten båda nyttoupplevelse och 
hedonistiska upplevelse. Exempelvis kan båda typer av upplevelse uppnås om 
konsumenten snabbt hittar den produkt som motiverade besöket till affären och att den 
produkten säljs till ett förmånligt pris. Bekvämligheten, det vill säga att inköpet endast 
krävde ett butiksbesök, bidrar till en nyttoupplevelse och det förmånliga priset skapar en 
hedonistisk upplevelse. Det kan hända att element från den ena upplevelsen hämmar den 
andra. Konsumenten kan exempelvis göra ett impulsköp enbart för skojs skull och senare 
ångra beslutet då denne inser att inköpet var slöseri med pengar. (Babin et al., 1994)    
 
 
3.2 Konsumentens engagemang 
 

Holmberg (1996) menar att konsumenters intresse av att handla har att göra med deras 
vilja att lösa ett problem och samtidigt få valuta för pengarna som de spenderar. Enligt 
henne är konsumenter begränsade av olika anledningar. Vanliga begränsningar är tid och 
pengar. Ett typiskt samband är att konsumenter gärna vill handla livsmedel så billigt som 
möjligt, men har inte möjlighet att lägga ner så mycket tid som det behövs för att hitta de 
varor med fördelaktigast pris. (ibid.) Eftersom vissa inköpsbeslut är mer viktiga än andra 
måste konsumenten göra en avvägning över hur pass mycket kraft de är villiga att lägga 
ner på ett specifikt produktområde. Nivån av engagemang som en konsument lägger ner på 
sina olika inköp har ofta att göra med deras preferenser och vad de prioriterar. (Solomon et 
al. 1999)  

 

Att handla för att känna säkerhet 

Att handla för att känna tillhörighet och vara 
socialt accepterad

Att handla för självkänsla 
och självförtroende 

Att 

handla för

självförverkligande

Att handla för att överleva 

Figur 1. Poolers tolkning av Maslows behovshierarki (2002) 
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Pooler (2002) delar in betydelsen av handlandet i fem delar. Han gör en hierarkisk 
indelning enligt Maslows behovshierarki2. För att konsumenten ska lyckas uppnå den 
högsta nivån, som också är den mest upplevelseintensiva, krävs det att de lägre 
behovsnivåerna är tillfredställda. Den lägsta nivån i Poolers tolkning av behovshierarkin 
avser behovet att handla i syfte att överleva. Han menar att denna nivå innefattar inköp av 
de absolut nödvändigaste livsmedlen. Den näst lägsta nivån handlar om säkerhet och 
representeras genom inköp av hälso- och hygienprodukter.  

Pooler (2002) anser att shopping av livsmedels- och hygienartiklar är grundläggande 
därför att det rör sig om lågengagemangsprodukter. Det som kännetecknar 
lågengagemangs produkter är avsaknaden av personlig betydelse för konsumenten, liten 
riskfaktor till felköp och endast ett litet samband mellan konsekvensen av inköpet och 
konsumentens personliga självbild (Holmberg, 1996). Även om inköp på dessa 
grundläggande nivåer oftast är rutinmässiga, så kan de engagera konsumenten på grund av 
den nytta de ger, och på så sätt vara upplevelsefyllda. Att jämföra priser, leta extrapriser 
och handla till rätt pris blir då en utmaning och kan vara ganska så krävande men samtidigt 
belönande. Belöningen visar sig i form av nöjdhet med det egna beslutet. (Pooler, 2002)   

Solomon et al. (1999) talar om ”habitual decision making”. Begreppet innefattar beslut om 
inköp av produkter eller tjänster som innebär litet eller inget engagemang från 
konsumentens sida. De två lägsta nivåerna i Poolers tolkning av Maslows behovshierarki 
kan kopplas till detta begrepp. Denna utveckling av rutinmässigt, repetitivt beteende 
tillåter konsumenten att minimera den tids- och energiåtgång som normalt sett behövs för 
att fatta ett engagerat beslut (ibid.). Köpbeslut som har låg personlig betydelse för 
konsumenten sker oftast rutinmässigt, och istället för omfattande informationssök innan 
beslut om köp fattats krävs därför att konsumenten stimuleras strax innan potentiellt köp, 
när de befinner sig i affären (Holmberg, 1997).   

Enligt Poolers tolkning handlar den tredje shoppingnivån om att vara socialt accepterad. 
Han hävdar att människor handlar produkter för att känna sig delaktiga i en viss grupp, för 
att känna tillhörighet. Poolers idé får stöd av Slater (Bjurström et al., 2000) som talar om 
att konsumtion delvis handlar om social identitet. Slater understryker att den moderna 
människan ser sig själv som en individ som fritt fattar beslut om vem hon är eller vill vara. 
Ibland använder hon sig av produkter och tjänster som verktyg för att skapa sin egen 
identitet. Konsumtion kan då ses som ett kommunikationsmedel som människor använder 
sig av i syfte att visa för andra vilka och vad de är för någonting (Warde, 2002). Solomon 
et al. (1999) talar om ”Ego-involvement”. Begreppet refererar till hur pass viktig en viss 
produkt kan vara för konsumentens självuppfattning. Konceptet innefattar en stor grad av 
social risk, det vill säga att inte bli socialt accepterad. Om en viss produkt, koncept eller 
butik inte lyckas hålla det mått som konsumenten och dennes omgivning betraktar som 
godkänt kan konsumentens sätt att uppfatta sig själv i ett socialt sammanhang ta skada. 
(ibid.) 

Den fjärde nivån rymmer behovet av självförtroende. Värden som innefattas på denna nivå 
är behovet av självaktning, att få respekt från andra i ens omgivning samt 
prestigetänkandet. Pooler (2002) menar att köpa eller äga en särskild produkt kan få en 
person att öka sitt självförtroende och känna sig väl till mods. Bjurström et al. (2000) 
påpekar att många konsumenter idag vill ha butiker med en mer traditionell service där de 

                                                
2 Nivåer i Maslows behovshierarki: 1) Fysiska behov 2) Behov av att känna säkerhet 3) Sociala behov 4) Behov av 
uppskattning 5) Självförverkligande (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2006) 
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får personlig uppmärksamhet. De menar att denna förändring hänger nära samman med ett 
av de drag som karaktäriserar postmoderniteten, nämligen individualiseringen. Särskilt 
framträdande är att människor inte alltid känner sig tillfreds med att vara ett med en 
köpande ”massa”, utan söker sig till miljöer som prioriterar och särskiljer individen 
(Bjurström et al. 2000).  

Högst upp i pyramiden finns den sista nivån, som enligt Pooler (2002) också är svårast att 
uppnå. Denna nivå handlar om självförverkligande och är den känsla som många 
marknadsförare idag försöker att beröra hos konsumenten. (ibid.) Begreppet 
självförverkligande innefattar att handla till sig själv, för att definiera sig själv som person, 
i syfte att nå självuppfyllelse och personlig glädje. Den femte och sista nivån handlar alltså 
om att köpa till sig själv i syfte att nå inre tillfredställelse. Det handlar om att köpa 
produkter ”för själen” som något slag av personlig belöning och för själva upplevelsen i att 
handla. (ibid.)  

Hög engagemang från konsumentens sida är något som kännetecknar de högsta nivåer i 
Poolers shoppingshierarki. Att handla mat betraktas ofta som en lågengagemangshandling 
(Pooler, 2002; Holmberg, 1999) och är därmed placerad på de grundläggande nivåerna. 
Det finns dock faktorer som kan bidra till att ett matinköp blir en 
högengagemangshandling och därför hamnar det på en högre nivå i Poolers 
shoppingshierarki. Holmberg (1999) anser att konsument engagerar sig mer för matinköp 
om han ska till exempel bjuda sin chef på middag. Vid en sådan situation ökar 
konsumentens ”ego-involvement” vilket leder till en högre engagemangsnivå (Solomon et 
al., 1999). En speciell diet eller starka etiska värderingar är andra faktorer som leder till en 
högre engagemangsnivå vid ett matinköp (Miller, 2001; Holmberg, 1999). Konsumenten 
anstränger sig för att skaffa information om olika produkter samt tänker noga genom sina 
inköp.  
 
 

3.3. Generation X:are som konsumenter 
 

Att handla produkter ”för själen” är något som Generation X (Andersson et al., 1997), är 
bekant med. Generationen kännetecknas nämligen av att de lägger sina pengar där de har 
sina intresseområden istället för att köpa sådant som alla andra har (Lönn & Olofsson, 
1997). Enligt Lönn och Olofsson (1997) uppskattar Generation X: are saker som har med 
livets njutning att göra, och i viss utsträckning väljer de bort prestigen i att ha ett 
”kärriärjobb”. Familjeliv och frihet betraktas som mer värt än materiell status. Detta har 
möjligtvis att göra med den individualism som särpräglar generationen. Behovet av en 
individuell identitet är stor, något som yttrar sig som kräsenhet gentemot låsta 
samhällsstrukturer samt ”det-är-så-det-ska-vara” tänkandet. (Lönn & Olofsson, 1997)  

Solomon et al. (1999) hävdar att personer födda under samma period, eller nära inpå 
varandra delar en gemensam kultur och har idéer som påminner mycket om varandras. 
Detta beror enligt dem på att generationer genomgår liknande erfarenheter och delar 
många gemensamma minnen. Lönn och Olofsson (1997) styrker påståendet. De 
konstaterar att grundläggande värderingar formas av en individs livsmiljö och är påverkad 
av de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som präglade deras omgivning under 
uppväxttiden. De förtydligar dock vikten av att skilja mellan gemensamma 
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generationsvärderingar och individuella värderingar. Postmoderniteten genomsyrar tydligt 
Lönn och Olofssons (1997) påstående. De postmoderna tankarna ifrågasätter sökandet 
efter en universal och allmängiltig sanning, universala värderingar samt existensen av en 
objektiv kunskap (Hawkins et al., 2001). 
 
Det är dock värt att nämna att även individuella värderingar till viss del påverkas av 
omvärldens sociala och ekonomiska historia (Andersson et al., 1997). Ett tydligt exempel 
är Generation X:s gemensamma intresse för miljön. Miljöengagemanget är en självklarhet 
för hela gruppen (ibid.) och har förmodligen att göra med de politiska diskussioner som 
fördes under deras uppväxt. På 80-talet talades det exempelvis mycket om nya globala 
överlevnads- och miljöfrågor. (Lönn & Olofsson, 1997)  
 
Postmodernismen anser att verkligheten konstrueras av individen och att dess öde ligger i 
individens händer. Hawkins et al. (2001) skriver att postmodernisterna förkastar tron på en 
objektiv verklighet och antar att det istället finns flera verkligheter. Ett karakteristikum för 
postmodernismen är det fria valet av annorlunda livsstilar och att man inte nödvändigtvis 
måste hänge sig åt bara en livsstil (Firat & Dholakia, 2000). Detta är något som är 
framträdande hos Generation X:are. Det finns en större tolerans bland individer som tillhör 
Generation X gentemot de som väljer alternativa livsstilar samt gentemot de som önskar ha 
flera olika livsstilar. (Lönn & Olofsson, 1997)  
 
Postmodernismen kännetecknas alltså av individualism, som även är ett särdrag för 
Generation X:s grundläggande värderingar. Simmel (Bjurström et al., 2000) menar att 
dagens storstadsmänniskor har en likgiltig attityd gentemot varandra, en attityd som 
grundar sig i behovet att understryka individualiteten. Simmel (Bjurström et al., 2000) 
menar att viljan till att socialt särskilja sig är ett uttryck för identitet. Detta påstående kan 
även urskiljas ur Firat och Dholakia (2000), som menar att livsval eller livsstilar som inte 
passar in i ramen för vad som anses vara “rätt” är på väg att öka. Lönn och Olofsson 
(1997) tror att Generation X:are finner det naturligt att flytta runt bland olika livsstilar. 
Denna rörelseförmåga som finns hos generationen, indikerar att de postmodernistiska 
kulturella idéerna som präglar just denna generation extra mycket är tolerantare än de 
moderna idéerna. (Firat & Dholakia, 2000)  
 
Frostling – Henningsson (2003) påpekar att flera forskare dragit paralleller mellan 
hedonistisk konsumtion och postmodernism. Hon framställer detta med ett citat taget ur 
Firat & Schultz, 1997 ”Consumers seek stimulated experiences that enhance and re-
enchant their present encounters with (in) life” (Frostling – Henningsson, s.42, 2003). 
Vidare påpekar Frostling- Henningson (2003) att stimulerande upplevelser kan betraktas 
som en slags hyperverklighet som känns mer reell än det verkliga livet. Exempel på detta 
är temaparker som Disney world som målar upp en väldigt övertygande världsbild som 
tilltalar yngre barn. Känslorna som konsumenterna får genom att konsumera minnesvärda 
upplevelser är viktigare än det materiella värdet av ett inköp. (ibid.)  
 
Ideologi, livsstil, värden och behov spelar stor roll när det gäller att begränsa och förändra 
de kortsiktiga preferenser som bestämmer den enskilda människans efterfråge- och 
konsumtionsmönster (Bjurström et al., 2000). Generation X:s gemensamma värderingar 
praktiskt taget förkastar den status som många andra generationer finner i att äga och ha. 
Att äga inger inte status bland generation X: are, att vara unik gör däremot det. (Lönn & 
Olofsson, 1997) I rollen som konsument förstärker denna icke-materialism Generation 
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X:arnas postmoderna drag. Postmodernisterna ser nämligen konsumtion som ett 
symboliskt system mer än ett ekonomiskt (Firat & Dholakia, 2000).   
 
Genom att inta ett postmodernistiskt synsätt kan en djupare förståelse för 
konsumentbeteende skapas, samtidigt som man är medveten om att denna förståelse 
varken är universell eller permanent (Hawkins et al., 2001). För den postmodernistiske 
konsumenten handlar konsumtion om mer än enbart utnyttja, använda och slita ut saker. 
Konsumtion ses inte som en slutfas i den ekonomiska livscykeln, utan snarare som en 
handling som producerar upplevelser och självbilder eller självkänsla (Firat & Dholakia, 
2000). 

Anledningen till succén bakom temaparker och tematiserade shoppingarkader är den 
attraktionskraften av att kasta sig in i upplevelser. Dessa konsumtionsupplevelser är 
särskilt intressanta för konsumenten om de är minnesvärda. Minnesvärda upplevelser ger 
konsumenten chansen att leva olika liv genom att följa olika livsstilar. Enligt Firat och 
Dholakia (2000) möjliggör detta en slags personlig och unik produktion av alternativa 
självbilder.  
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4 Resultatredovisning och analys  
 
Nedan följer redovisningen av våra empiriska data som vi sammankopplar till den 
teoretiska referensramen. Detta resulterar i en analys som pendlar mellan empiri och 
teori. Vi tror att denna ansats bidrar till att ge läsaren en intressant helhetsbild av kärnan 
i vår uppsats. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt baserade på våra intervjuer: Valet av 
mataffär, Betydelsen av mataffär, Engagemang och inhandlandet av mat samt Upplevelsen 
av att handla mat. 
 
 

4. 1 Valet av mataffär 
 
Våra respondenter bor i Stockholm men de handlar i olika mataffärer. Gemensamt för dem 
alla är att de har en eller flera livsmedelsbutiker nära sin bostad. David, Sanna och Anna 
handlar oftast på ICA, medan Jesper oftare går till Konsum. Helena handlar vanligen på 
lågprisbutiken Netto och Per-Anders tar i de flesta fall bilen ut till Sickla Stormarknad. Var 
våra respondenter handlar tyder på att de har gjort ett val av att handla just där. Men detta 
val styrs troligen av flera olika faktorer som är mer eller mindre värdefulla för dem.  
 
Respondenterna använde sig återkommande av ordet närhet. Deras val av mataffär styrs 
främst av närheten till bostaden. Jesper uttrycker det enkelt genom att säga ”man åker 
liksom inte buss för att handla mat”. Detta beror enligt honom på begränsningen av tid, 
något som även framgår ur de övriga respondenternas svar. En annan påverkande faktor är 
bekvämlighet. David säger att öppettiderna är viktiga för honom. Han betonar också vikten 
av en smidig färdväg till butiken. Eftersom David har bil så uppskattar han goda 
parkeringsmöjligheter. Per-Anders instämmer i att bra parkeringsmöjligheter är viktigt. 
Anna påpekar att hon inte är den som tar en extra sväng för att det är finns en billigare 
mataffär en bit bort. Av bekvämlighetsskäl väljer hon den affär som ligger närmast 
hemmet.  
 
För Sofia är det bekvämligheten som styr men priset är ändå viktigt. Även om det är 
billigare på Netto så går hon till Vi därför att hon tidsmässigt tjänar på det. Hos Vi hittar 
hon allt som hon vill ha, och slipper därför göra kompletterande inköp någon annanstans. 
Visserligen tycker Sofia att priserna till viss del avgör vad hon köper, men hon betonar 
samtidigt att det är viktigare med ett brett utbud. För henne är ett stort utbud något som 
ökar bekvämligheten att handla.  
 

”Det är viktigt att allting som jag vill ha finns. Alltså att det finns ett stort sortiment så att jag inte 
måste gå till andra affärer och komplettera inköpen, och att det är relativt billigt... Jag handlade 
lite mer på Netto förut, tills jag upptäckte att jag alltid måste till Vivo ändå när jag hade varit på 
Netto.” (Sofia) 

 
Våra respondenternas uttalanden visar att de prioriterar närheten vad gäller valet av 
mataffär. Detta är inte något överraskande. Forsberg (1997) påpekar att faktorer som pris, 
kvalitet och närhet ofta är avgörande vid valet av mataffär. Han anser att konsumenter 
tenderar att prioritera så kallade kortsiktiga och direkt konsumtionsrelaterade preferenser. 
Denna tendens syns ur de intervjusvar som vi har fått. De faktorer som Forsberg anger som 
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avgörande vid valet av affär finns representerade i de element som utgör konsumentens 
nyttoupplevelse (Rintamäki et al., 2006; Carpenter et al., 2005). 
 
I och med att våra respondenter prioriterar närhet så får priset till synes en mindre 
betydelse. Helena handlar visserligen oftast på Netto, men det beror enligt henne på att den 
butiken ligger nära hennes bostad. Ibland handlar hon på vägen hem, och då blir det i den 
butik som ligger närmast där hon befinner sig just då. Det är inte priset som är det 
centralaste för henne. 
 

”Det kan hända att jag åker lite längre för att få det billigare men oftast måste det då vara 
tillgängligt med lokaltrafiken. Och jag åker inte kommunalt till Haninge bara för att handla. Så 
billigt kan det inte vara där!” (Helena) 

 
För Per-Anders är priset viktigare när han ska handla stora volymer. Då åker han gärna till 
Sickla stormarknad. Han säger: ”Handlar jag väldigt få grejer så kan jag leva med att det 
är lite dyrare. Men om jag ska handla ett par matkassar, då tar jag gärna det som är 
billigt.” 
 
Sökandet efter nyttoupplevelse genom närhet, bekvämlighet och tidsbesparing är något 
som kännetecknar våra respondenter vad gäller valet av den vardagliga mataffären. Detta 
kan möjligen förklaras genom de gemensamma preferenser som Generation X:are har. 
Preferenserna yttrar sig konsumtionsmässigt i att våra respondenter vill använda sin tid där 
de har sina intresseområden (Lönn & Olofsson, 1997).  Våra respondenter anser att de har 
ont om tid. Därför kan det verka naturligt att helst söker nyttoupplevelser när de ska välja 
matbutik (Chetthamrongchai & Davies, 2000).  
 
Valet av mataffär handlar ofta om kompromisser. Våra respondenter är tydliga med att 
förklara att de oftast handlar där de handlar av olika bekvämlighetsskäl. Det innebär inte 
att de idag handlar där de helst skulle vilja handla. När det gäller de vardagliga inköpen till 
sitt hushåll så går de på bekvämlighet. När de däremot ska ha fest, eller på annat sätt vill 
lyxa till det så blir bekvämligheten sekundär. De satsar mer på butiksbesöket, både tids- 
och kostnadsmässigt. Våra respondenter anser att butiksbesöket då blir en inledning till 
festligheterna. Sanna förklarar att: ”...då får man ofta en annan upplevelse än att gå till 
ICA. Det blir roligare helt enkelt. Det är också en del av festen.” Anna resonerar på ett 
liknande sätt genom att säga: ” I helgen handlade jag på Cajsa Warg3 för jag skulle bjuda 
mamma på middag. Men det är ju mer för min skull, alltså jag tycker att det känns lyxigare 
och fräschare att köpa därifrån.” Ibland räcker en brytning av rutiner som en anledning 
till att inte handla i sin vardagliga mataffär. Per-Anders medger att han kan åka och handla 
någon annanstans bara för omväxlingens skull om han har tid.    
 
När konsumtionen av mat inte längre berör det vardagliga, utan även innefattar andra 
variabler såsom kompisar eller fester så är valet av mataffär viktigare för våra 
respondenter. När det gäller festligheter blir maten, av allt att döma, placerat på en högre 
nivå i shoppinghierarkin och då kräver även valet av mataffär större ansträngning. (Pooler, 
2002; Holmberg, 1997) Med andra ord handlar valet av mataffär då om högt engagemang. 
Att handla någon annanstans än var man vanligtvis handlar bidrar förmodligen till en 
förlängning av upplevelsen. Både Sanna och Anna anser att de själva får en bättre känsla 
av att engagera sig lite extra. I detta fall kan mataffären i sig skapa en hedonistisk 

                                                
3 Matbutik på Södermalm i Stockholm 



 30

upplevelse för en konsument. Därmed kan valet av mataffär bli självbetydande för våra 
respondenter. (Rintamäki et al., 2006)   
 
Det som framgick av våra respondenters uttalanden var att de har vissa känslor som styr 
när de väljer att inte handla i särskilda butiker. Jesper bor i ett område där det finns flera 
mataffärer. Han har valt att inte handla i lågprisbutiken Netto även om den ligger i 
närheten av hans bostad. Detta val motiverar han genom att säga: ”Allt är bara uppslängt 
och det känns inte som att det finns någon omsorg om kunden. Det är bara priset som 
gäller.”  Anna bor också i ett område där det finns flera butiker att välja mellan. Hon 
väljer att gå till den butik som ger henne en bra känsla. Hon klargör att: ”Jag har alltid 
bott nära konsumbutiker och jag tycker alltid att de har varit ofräscha. Då har jag bara 
handlat om jag ska ha mjölk... det känns helt enkelt sunkigare, gråare och tristare än ICA”  
Anna har erfarenhet från att handla på Konsum men förknippar konsumbutiker med 
negativa känslor. Hon låter dessa känslor styra hennes val av butik.  
 
De känslor som Jesper och Anna uttrycker indikerar de symboliska attribut som enligt 
Banister & Hogg (2004) utgör grunden till att konsumenter väljer att inte handla i vissa 
mataffärer. Vidare kan tänkas att Jesper och Anna inte känner att affärens image passar 
deras självbild (Ness et al. 2002). De vill inte handla i mataffärer som de anser vara dem 
undermåliga. Ur deras svar går det att tyda att de har format sin bild av dessa affärer 
genom att ha utsatts för negativa känslor då de väl har handlat där.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att våra respondenter främst drivs av nyttoupplevelser när 
de väljer mataffär. Den nyttan de uppskattar mest är den som de får genom tidsbesparing 
och bekvämlighet. När det gäller att handla mat utöver de vardagliga inköpen märks det att 
våra respondenter med sitt handlande försöker att uppnå andra ändamål än en 
nyttoupplevelse. Svaren talar för ett samband mellan engagemanget till att förbereda och 
genomföra en festlighet och den hedonistiska upplevelse som de genom sina matinköp vill 
uppnå i syfte att förlänga festupplevelsen. Vidare kan tänkas att det finns funktionella och 
psykologiska faktorer som påverkar att våra respondenter väljer att inte handla i vissa 
mataffärer.  
 
 

4.2 Betydelsen av mataffär 
 

Holmberg (1997) betonar matens betydelse. Förutom att den uppfyller ett fysiskt behov 
spelar det en stor roll i de flesta människors liv. I och med att maten har en så viktig roll 
för människans välbefinnande så har mataffären en central plats i konsumentens vardag. 
(ibid.) Alla våra respondenter besöker en mataffär flera gånger per vecka. Ibland rör det sig 
om mindre inköp, ibland om större, men det genomsnittliga inköpet beräknar 
respondenterna till ungefär 150 kronor per besök. Av våra respondenter är det få som 
storhandlar regelbundet. Per-Anders är den ende som använder bilen och åker till en 
stormarknad en gång i veckan. Mindre inköp gör han i butiker som ligger näras hans 
bostad. David som också har bil storhandlar på sin höjd en gång i månaden. De övriga 
respondenterna storhandlar ytterst sällan, eller inte alls. De verkar handla främst då 
behovet uppstår och planerar oftast inte i förväg sina besök till mataffären. 
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Enligt många av våra respondenter är mataffären så pass närvarande i vardagslivet att 
besöket blir lätt rutinmässigt. Sofia, som handlar nästan varje dag förklarar att: ”Det är ju 
som daglig rutin. Jag vet precis var allting ligger, går runt där och väljer ut vad ska jag ha 
varje dag.” Hon till och med erkänner att om hon inte går till sin butik varje dag kan det 
kännas konstigt. Sofia har ett intresse för matlagning vilket bidrar till att det kan vara roligt 
att gå och handla mat. Att besöken har blivit rutinmässiga beror troligtvis på att hon gör 
dem varje dag. Helena tänker likadant men hon anser att det mestadels beror på de affärer 
som hon besöker. Hon tycker att handla mat tillhör en av de vardagssysslor som man måste 
göra, men tillägger:  ”…om det är någon speciell affär med bra utbud och roliga saker att 
välja mellan då kan det ju vara riktigt trevligt. Annars är det mest rutin.”  Helenas 
påstående påvisar, till skillnad från Sofias, att det är mataffärens karaktär som avgör om 
besöken känns rutinmässiga eller inte.  
 
Våra respondenter uttrycker en vilja om att kunna lita på sina mataffärer. När det gäller 
mat anser de att det är viktigt att veta vad man får. De håller sig exempelvis till vissa 
produkter för att garantera välmående. Per-Anders uttrycker: ”Jag håller mig ganska 
mycket till de märken jag är van vid. Inte för att det spelar någon stor roll, bara för att 
man vet exakt vad man får.” Sanna är också noga med vad hon stoppar i sig. Hon är 
vegetarian, något som har påverkat hennes intresse för mat. Mat kommer flitigt på tal när 
hon är med sina vänner. Att dela med sig av användbara tips och nyupptäckta vegetariska 
matrecept förekommer ofta. På grund av detta har mataffären och dess utbud fått en ökad 
betydelse i hennes liv. Hon säger att: ”I till exempel Kista Grossen vet man inte alltid vad 
man får. Det är faktiskt en förtroende fråga.” Vidare säger Sanna: ”Jag blir jätteglad om 
jag hittar någonting som är bra för mig. Kanske någonting som är nytt, som gynnar mig 
som vegetarian”. Sanna tycker att det är viktigt med färskvaror, såsom frukt och grönt. 
Fräschheten är viktig. Detta håller öviga respondenter med om. David handlar personligen 
inte lika mycket frukt och grönt som Sanna men tycker ändå att: ”Det ger absolut en 
trevligare miljö om butiken har mycket färskvaror.” 
 
Jesper ser maten framför allt som energi för kroppen. För att kroppen ska må bra ska 
bränslet också vara av hög kvalitet. Mataffären blir därmed en distributör av 
välbefinnande. Jesper ogillar känslan av massproduktion. Han hävdar att lågprisbutiker 
presenterar massproducerat skräp.  Jesper förklarar att: ”Allt är bara sådana där storpack 
och det känns bara omysigt. Det känns liksom massproduktion av skräp som ska bara ut.”  
 
Våra respondenter verkar beröras av mat på olika sätt. På sätt och vis har de alla ett 
intresse för mat. Däremot resonerar de inte särskilt djupgående kring mataffärens betydelse 
för dem. De verkar ta mataffären för given, med en självklar plats i deras vardag. Detta 
resonemang talar emot en studie som Holmberg (1997) presenterar i sin 
doktorsavhandling. I studien undersöks olika hushåll och deras inställning till mataffärer. 
Det framkommer att mataffären har en större betydelse för hushåll där ett intresse för 
matlagning finns. Matintresserade hushåll verkar enligt studien också ha en allmänt 
positivare attityd gentemot mataffärer. I motsats till detta ställs hushåll som är mindre 
roade av matlagning och som följd av detta har mataffären en mindre betydelse för dem. 
Den tendens som Holmberg (1997) talar om går inte att urskilja hos våra respondenter. 
Samtidigt som de tar mataffärerna för givet har de ett verkligt intresse för mat.  
 
En förklaring till våra respondenters attityd mot mataffärer kan möjligen hämtas från den 
ekonomiska historia som de har genomlevt. Mataffärerna har alltid varit en del av 
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Generation X:s vardag, gruppen har aldrig behövt reflektera över brist på mat i deras 
närmiljö. På så sätt har kanske mataffärens betydelse tonats ner. (Lönn & Olofsson, 1997) 
 
Avslutningsvis kan sägas att våra respondenter är eniga om att mataffären tillhör deras 
vardag. De reflekterar mycket över mat och matens betydelse för dem men det går inte att 
urskilja lika djupgående resonemang kring betydelsen av mataffär. Detta är något som 
bryter mot den studie som Holmberg (1997) presenterar i sin doktorsavhandling. 
Mataffären är en affär som tas för given av våra respondenter och en trolig förklaring till 
detta är att mataffären alltid har funnits nära till hands i deras vardag. 
 
 

4. 3 Engagemang och inhandlandet av mat 
 
Våra respondenter verkar ytligt sett inte planera särskilt mycket kring sina matinköp. De 
tittar knappt på matbutikernas reklamutskick och tänker sällan på de förmåner som de 
skulle kunna dra nytta av genom att använda kund- eller bonuskort. Vid en första anblick 
verkar de därför inte vara särskilt engagerade i fråga om deras mataffärer. Att handla är 
enligt Sofia föga engagerande. ”Det är typ rutin. Jag känner ingenting, jag bara går in. 
Jag gör alltid exakt samma sak.” Det rutinmässiga handlandet känner våra övriga 
respondenter igen. De kunde alla ge oss automatiska svar om hur deras vanliga runda i 
mataffären ser ut. Deras berättelser kring detta får mathandlandet att framstå som 
mekaniskt. Enligt många teoretiker kännetecknas rutinmässiga handlandet av ett lågt 
personligt engagemang (Pooler, 2002; Solomon et al., 1999; Holmberg, 1997). Att våra 
respondenter svarade uttryckslöst angående deras beteende i mataffären tyder på ”habitual 
decision making” (Solomon et al., 1999). Intervjusvaren kan tolkas som att våra 
respondenter har blivit så pass rutinerade i sitt vardagliga mathandlande att de inte 
reflekterar över vad och hur de gör inne i affären. Enligt Solomon et al. (1999) bidrar 
vanemässigt beteende till att reducera tids- och energiåtgången vid ett beslut. 
Tidsbesparingar är något som även präglar våra respondenters tankar kring valet av 
mataffär. Detta speglas även av Generation X:s gemensamma preferenser. De vill hellre 
lägga ned tid på sådant som ger dem njutning (Lönn & Olofsson, 1997). 
 
Omfattande insamling av information och avvägning mellan för- och nackdelar innan 
beslut fattas är något som utmärker en högengagerad konsument (Solomon et. al.,1999; 
Holmberg, 1997). Sådant beteende kommer inte direkt fram ur de svar som våra 
respondenter har angivit. De verkar vara opåverkade av reklamutskick från matbutikerna. 
Med detta menas inte att de är opåverkade av reklam i allmänhet, utan av den typ av 
reklam som matbutikskedjorna skickar hem till dem. De reklamutskick som Per-Anders får 
”åker direkt i papperskorgen”. De flesta av respondenterna har ”ej reklam” –skyltar på 
sina ytterdörrar för att slippa ”onödig” reklam. Matbutikkedjornas reklamutskick kan till 
och med bidra till negativa känslor hos respondenterna. Jesper förklarar: ”nu får man 600 
ton reklampapper i brevlådan som man bara blir irriterad på. ” En negativ inställning till 
massreklamutskick kommer tydligt fram ur våra respondenternas svar. En möjlig 
förklaring till detta är enligt Lönn och Olofsson (1997) att Generation X:are anses vara 
mediebarn och har därför utsatts för reklam till den grad att de nu har blivit immuna mot 
budskapen. Generation X:are uppfattar snarare reklam som en form av underhållning än ett 
kommersiellt budskap. (Solomon et al., 1999; Lönn & Olofsson, 1997). Många av våra 
respondenter brukade redan under sin uppväxttid handla mat, antingen med stöd av 
inköpslistor från föräldrar eller i sällskap med sina föräldrar. Detta bidrar enligt Solomon 
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et al. (1999) till att Generation X:are är betydligt mer medvetna än exempelvis 40-
talisterna när det gäller att utvärdera reklam och produkter.  
 
En annan möjlig förklaring kan lyftas fram ur postmodernismen. Postmodernismen 
kännetecknas av individualism, som även är ett särdrag för Generation X:s grundläggande 
värderingar (Bjurström et al., 2000; Lönn & Olofsson, 1997). Generation X:are känner sig 
inte alltid tillfreds med att vara ett med en köpande ”massa”, utan söker sig till miljöer som 
prioriterar och särskiljer individen (Bjurström et al., 2000). Detta särdrag går att urskilja 
från våra respondenters attityder mot massutskick. De verkar inte vilja bli påverkade.   
 
Respondenterna har till synes ett rutinmässigt beteende och är relativt immuna mot 
reklamutskick från mataffärerna. Detta tyder på att de inte anstränger sig med att göra 
omfattande informationssökningar innan de fattar beslutet om vad de ska handla. Däremot 
är de alla eniga om att det kan finnas faktorer som påverkar deras köpbeslut inne i affären. 
Den information som finns tillgänglig i affären fångar bättre våra respondenters 
uppmärksamhet. Helena nämner prissänkta varor som ett exempel. ”Det är mycket 
spontana grejer...Men ser jag något i affären som är på extrapris så kan det påverka mig 
men det är inte så att jag sitter hemma och planerar vilka extrapriser jag ska köpa.”  
Sättet som våra respondenter riktar sin uppmärksamhet mot informationen i mataffären 
präglar beteendet hos en lågengagerad konsument (Holmberg, 1997). Holmberg (1997) 
anser att en lågengagerad konsumenten blir intensivt stimulerad strax innan potentiellt köp, 
när han befinner sig i affären.   
 
Dagligvaruhandeln använder sig av olika typer av lojalitetsprogram för att binda kunder till 
exempelvis Konsum eller ICA. Detta tar våra respondenter avstånd från. De anser inte att 
kundkort eller bonuskort får dem att handla mer eller att hålla sig till en viss butikskedja. 
Anna har kundkort hos de största matbutikskedjorna. Ändå säger hon: ”Jag tycker inte att 
lojalitetsprogrammen knyter kunden särskilt väl till butiken. Jag känner att jag har 
kontrollen att välja vilken affär som jag vill gå till själv, och det beror inte på korten” 
Sanna tycker inte att det lönar sig med kundkort, de förmåner som man brukar få är inte 
värda särskilt mycket för henne. ”Jag har ett ICA-kort men jag använder det aldrig för att 
man får bara rabatt på korvpaket eller någonting sånt. ” Den ende av våra respondenter 
som medger att kundkortet har en viss inverkan på hans val av mataffär är Jesper. Han är 
dock ganska skeptisk mot om han egentligen tjänar något på att använda kortet. Han 
förklarar: ”I och med att jag har det där kundkortet så går jag kanske dit lite oftare trots 
att det säkert inte ger mig någon rabatt överhuvudtaget.” Våra respondenter ogillar idén 
av lojalitetsprogram som binder dem till någon särskild mataffär. I enlighet med Slaters 
syn på den moderna människan värdesätter våra respondenter frihet och rörlighet 
(Bjurström et al., 2000). Slater understryker att den moderna människan ser sig själv som 
en individ som fritt fattar beslut om vem hon är eller vill vara. Fritt beslutsfattande 
karaktäriserar också individualistiskt konsumentbeteende, vilket Generation X:are i hög 
grad anses ha (Bjurström et al., 2000; Lönn & Olofsson, 1997).    
 
Även om våra respondenter inte är engagerade på sätt som traditionellt utmärker den 
rationella konsumenten (Rintamäki et al., 2006; Solomon et al., 1999), betyder det inte att 
de gör sina inköp helt utan eftertanke. Ur de svar våra respondenter uppgett kan det 
urskiljas att deras värderingar och tankar genomlyser de inköp som de gör. Rintamäki et al. 
(2006) talar om att shopping kan ses som en social handling varigenom konsumentens 
identitet skapas och återges. Med andra ord kan en konsument uttrycka sina personliga 
värderingar genom sin konsumtion och sitt val av affär. Davids val av varor kan tyda på 
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hans vilja att kommunicera genom sina inköp. David protesterar mot den begränsade 
omvärldsbild som finns: ”Jag är så himla trött på att vi tror att allt som kommer från 
Sverige är så bra, att jag med flit köper sådant kött som inte är svenskt.”  Davids uttalande 
kan även kopplas till att Generation X:are vägrar att bete sig likformigt. De har ett stort 
behov av individuell identitet. (Lönn & Olofsson, 1997) David fortsätter att kritisera 
svenskheten: ”Jag gillar inte alls den kooperativa iden, så jag skulle inte handla på 
Konsum.” Individer som tillhör Generation X nöjer sig inte med att vara en 
”medelsvensson”, de vill ha sin egen identitet (Andersson et al., 1997; Lönn & Olofsson, 
1997). 
 
Sanna är medveten om miljön och detta genomsyrar hennes val av produkter. Hon söker 
sig medvetet till kravmärkta varor. Hon är beredd att betala lite mer för att få det hon vill 
ha. ”Jag tänker alltid att priset är på nåt sätt tecken att någonting händer bakom varan.”  
Sanna säger: ”Om man köper en produkt där så är det alltid varenda liten grej paketerade 
med plast och det ska vara stort....Och sen det där med miljöaspekt. Jag vill inte köpa 
grejer som är paketerade med tusen plastpåsar.” Även Helena anser att ekologiska 
aspekter påverkar hennes produktval. Hon säger att i hennes drömaffär skulle alla 
produkter vara ekologiskt producerade. Från Helenas och Sannas uttalanden framgår ett 
tydligt miljöengagemang. Detta engagemang kopplas ofta till Generation X:s värderingar. 
Andersson et al. (1997) menar att generationens intresse för miljöfrågor har vuxit fram ur 
deras gemensamma sociala och ekonomiska historia. Genom kommunikationen kan 
inköpet av matvaror betraktas som en högengagerande handling (Miller, 2001; Holmberg, 
1999).  
 
Våra respondenter verkar vilja ha kontroll och kunna kommunicera genom sina val. De 
känner att de vill ha valmöjligheter som förverkligar deras viljor. Detta speglar återigen 
den höga grad av individualism som utmärker postmoderna konsumenter, därav även 
Generation X (Hawkins et al., 2001; Lönn & Olofsson, 1997). Anna anser att ett brett 
utbud inom varje produktområde underlättar möjligheten att påverka. Hon kopplar ihop 
mataffärernas utbud med kontrollen över sina egna beslut: ”Det är ganska viktigt, för då 
känner jag att jag har kontroll över det jag handlar. Man kan styra lite grann som man vill 
själv.”  
 
Engagemang kan även uttrycka sig i andra former. Jesper nämner känslan av att vara 
obetydlig som konsument.  

”Det är mycket folk överallt, det är kö, de är inget sånt personligt engagemang av någon. Man är 
bara en i mängden, ingen bryr sig. Man har ingen personlig kontakt med någon direkt och då blir 
det bara omysigt.” (Jesper) 

 
Han anser att i sådana situationer hjälper det inte om man själv är engagerad. Mataffärens 
fysiska miljö gör det omöjligt att känna att ens köpbeteende har någon betydelse 
överhuvudtaget. Sanna känner på liknande sätt. Hon tror inte att just hennes önskemål som 
konsument spelar någon roll för matbutikskedjorna. ”Det känns att om jag skulle gå och 
säga till en ICA-chef att ”hej, jag undrar om ni skulle kunna ha mer sånt här som jag 
skulle behöva” så jag tror inte att det skulle hända.” 
 
Jesper anser att en högre nivå av engagemang från hans sida kan leda till en större 
personlig nytta. Han blir nöjd med sig själv när han märker att han har ansträngt sig. Jesper 
klargör: ”Eller om man har köpt någonting som är mer lyxigt, det kan kännas bra ibland. 
Att man ska göra någonting som är lite extra. Att man inte bara gör det där enkla.”  
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David får intrycket av att omgivningen ställer krav på hans grad av engagemang. Han 
tycker att det ibland känns som att han borde vara mer engagerad vad gäller matinköpen. 
David tycker att det finns press från omgivningen som anser att man bör vara rationell.    

”Jag är en student men jag äter rostbiff” Priset är inte så jättecentralt för mig men däremot är 
det lite av en samhällsgrej. Man kan nästan få dåligt samvete för att man köper varor dyrt. Att 
samma vara går att hitta någon annanstans fast billigare. ...Man kan inte direkt skryta med att 
man har köpt dyr mat.” (David) 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att våra respondenter inte är engagerade på sätt som 
traditionellt utmärker den rationella konsumenten. De är negativt inställda till 
mataffärernas reklamutskick och känner inte att de får någon nytta av att inneha kundkort. 
Trots detta kan man urskilja flera drag som utmärker ett högengagerat konsumentbeteende. 
De intervjusvar som vi har fått indikerar att våra respondenter genom sina inköp förmedlar 
Generation X:s starka individualism samt de gemensamma värderingar som kännetecknar 
denna generation.   
 
 

4.4 Upplevelsen av att handla mat 
 
I valet av mataffär söker våra respondenter främst efter någon sorts nyttoupplevelse. 
Närhet, tid och bekvämlighet är faktorer som styr deras val av butik. När de sedan är i 
affären finns det andra intryck som påverkar deras upplevelse. Förutom nyttoupplevelsen 
går det att från intervjuerna urskilja betydelsen av socialt värde och hedonistisk upplevelse. 
Sofia, David och Per-Anders är de av våra respondenter som betonade betydelsen av 
nyttoupplevelsen även inne i affären. David är tydlig med detta när han säger att: ”I 
affären ska det gå snabbt.” Sofia förklarar: ”Jag vill bara handla det ska jag ha och jag 
vet oftast vad det är jag vill ha. Jag vill bara komma så fort som möjligt därifrån.” När 
Per-Anders beskriver sin ideala mataffär framställs tydligt hans sökande efter 
nyttoupplevelser. Han beskriver: ”Stort, enkelt att hitta, allt ligger i en viss ordning och är 
logiskt, många kassor och gärna billigt. Ligger den nära så är den ingen nackdel.” 
Intervjuerna med Sofia, David och Per-Anders bevisar deras syn på shopping. De ser mer 
eller mindre på mathandlandet som en uppgift med ett förutbestämt mål; att fylla 
kylskåpet. Deras svar antyder att deras tankar genomsyras av det utilitaristiska 
perspektivet. Sofia, David och Per-Anders vill tillfredställa sitt behov så smidigt som 
möjligt, de efterlyser effektivitet i mathandlandet.(Rintamäki et al., 2006; Carpenter et al., 
2005) 
 
Anna ser inte att det i dagsläget finns någon nyttoupplevelse kopplat till handlandet av 
mat. Hon tycker att: ”Det är jobbigt att handla mat. Man måste hela tiden planera att man 
ska gå och köpa mat, och kan typ inte slappna av innan det är gjort.” För henne väger 
bekvämlighetsfaktorer tungt, men hon betonar även vikten av en inspirerande butiksmiljö, 
särskilt ur ett socialt sammanhang. Med detta menas att hon inte skulle handla i sin 
vardagliga mataffär om hon till exempel skulle ha en middagsbjudning.   
 

”Netto är allt annat än mysigt att gå in i. Man känner sig smutsig när man handlar där. Det är 
jobbigt faktiskt, det känns inte roligt. Personalen är otrevlig och miljön är stressande. Man 
känner sig som ett socialfall.” (Jesper)  

 
Jespers uttalande speglar det sociala värdet som kan kopplas till att handla i mataffärer. De 
attribut som Jesper kopplar till Netto är negativa och motsvarar antagligen inte hans 
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självbild. Enligt Banister och Hogg (2004) är sådana negativa attribut anledningen till att 
konsumenter väljer bort en viss produkt eller affär. Syftet med ett sådant beteende är att 
värna om sitt självvärde, det som Banister och Hogg kallar för ”the value of the self”. 
Jespers känslor mot Netto kan också betraktas utifrån det postmoderna perspektivet. Han 
vill inte handla mat i en affär som kan bidra till att försvaga hans självbild eller försämra 
hans självkänsla (Firat & Dholakia, 2000).  
 
Sanna tycker att det är irriterande om personalen inte är närvarande. Hon förklarar: ”...man 
går in i affären och så sitter de där vid kassanorna och pratar med varandra över kassan 
och man känner sig liksom utanför.”  Enligt Sanna bör företagen ansvara för att kunden 
känner sig bekväm och väl omhändertagen. Hon säger: ”Om någon kommer in i en butik 
eller ett företag så tycker jag att man ska känna sig att kunden kommer på första hand på 
något sätt.”  
 
David anser i likhet med Sanna att mycket av ansvaret för en positiv upplevelse ligger hos 
personalen. Han tycker inte att mataffärerna skapar mervärde åt konsumenten i samma 
omfattning som andra aktörer inom detaljhandeln gör det.  

”När jag köper kläder är det trevligt och proffsigt om säljaren säger ”det här skulle passa till”. 
Jag tar det inte alls så att de försöker pracka på mig någonting. Om jag då står i en matbutik och 
är sugen på räkor, då skulle jag bli glad om personalen påpekade att ”har du sett att vi har 
avokado för ett schysst pris och så får du den här recept-grejen så kan du göra nåt med dessa 
ingredienser” (David) 

 
Davids och Sannas uttalanden är i enlighet med påståendet om att Generation X:are vill 
bemötas som individer med individuella behov. Individualister har ett behov av att bli 
sedda och få uppmärksamhet. De vill vara unika och få uppskattning för att de är det. 
(Lönn & Olofsson, 1997) Sanna och David beskriver scenarion där den hedonistiska 
upplevelsen uteblir. När mataffärerna inte lyckas med att engagera kunden på ett personligt 
och minnesvärt sätt så uteblir upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). Om en mataffär lyckas 
med att skapa en hedonistisk upplevelse kan det bidra till ett starkt emotionellt band mellan 
kunden och butiken. Våra respondenter verkar känna sig förbisedda när den hedonistiska 
upplevelsen uteblir. (Stuart, F.I., 2006)  
 
Ur Davids intervjusvar går det att urskilja attributen som kännetecknar konsumenter som 
värdesätter nyttoupplevelser. Han tror dock att hans syn på upplevelser kring 
mathandlandet skulle förändras om hans livssituation förändrades. David nämner att ett 
förhållande förmodligen skulle ändra hans syn på mathandlandet. 
Han tror att:  

”... man kanske kan uppskatta det där om man har ett förhållande. Att man gör någonting 
tillsammans, gör det till en social grej, en utflykt. Nu är det lite av ett måste för mig, det är inte 
den där upplevelsen. Jag söker inte upplevelse heller, utan snarare att det går undan... Jag söker 
lite effektivitet också.”  (David) 

 
Jesper anser inte att hans dagliga mataffär bjuder på några hedonistiska upplevelser. ”Nej, 
det är väl ingen såndär superupplevelse, det tycker jag inte. Det är ingen rolig berg- och 
dalbana på tivoli eller inte heller nån vernissage, ingen jätteupplevelse nej.” Däremot 
tycker han att det finns andra affärer som skapar en bra känsla, en upplevelse hos honom. 
Cajsa Warg är en sådan affär och tillhör en av de matbutiker som han helst handlar hos. 
Jesper beskriver butiken på följande vis:  

”Den är mysig och det känns genuint. Känslan är mer en europeisk, kontinental matbutik. Det är 
verkligen omsorg i butiken De ha ett stort utbud, trevliga medarbetare. Det är inte den där 
Konsum –känslan att allt ser likadant ut var man än går utan det känns genuint.” (Jesper) 
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Helena håller med Jesper. Hon anser att den upplevelse man får beror på om mataffären 
inbjuder till känslor. I likhet med Jesper tycker hon att vissa affärer lyckas bättre med detta 
än andra. 

”Är det en riktigt bra affär med bra utbud så kan det vara lite roligt. Om det är något nytt och 
obekant också, då är det spännande. Utomlands går jag ofta och kollar läget, vad de har i 
hyllorna. Det är ju intressant på det sättet. Men det beror helt och hållet på vad det är för en 
affär.” (Helena)  

 
Helena och Jespers svar antyder att mathandlande kan bidrar till hedonistiska upplevelser. 
Affärens fysiska miljö och utbud kan skapa en atmosfär som inbjuder till hedonistiska 
känslor. I en sådan atmosfär kan konsumenten uppnå hedonistiska upplevelser genom att 
enbart var inne i affären (Rintamäki et al., 2006). Flertalet av våra respondenter framför att 
en sådan atmosfär bidrar till njutning och reflekterar deras självbild. Intervjusvaren belyser 
en önskan av njutningsfulla, hedonistiska upplevelser, något som är talande för 
postmodern konsumtion (Frostling- Henningsson, 2003). Frostling-Henningsson (2003) 
betonar att känslorna som konsumenterna får genom att konsumera minnesvärda 
upplevelser är viktigare än det materiella värdet av ett inköp. 
 
Enligt våra respondenter behöver inte mataffärens fysiska miljö vara den enda faktor som 
bidrar till de hedonistiska upplevelserna. De anser att mataffärerna skulle kunna utveckla 
sin roll som producent av upplevelser. Jesper uttrycker detta tydligt: ”...matbutiken kan 
vara en distributör av varor för att göra en upplevelse, mer än att få en upplevelse där. 
Om de presenterar det på bra sätt kan man få idéer och jag kan göra något spännande av 
det där, det blir något kul tillfälle sen.”  Sanna efterlyser ”...någon som informerar en vad 
ska man köpa och vad man ska  laga för mat. För att ibland är man så idéfattig när man 
går dit och tänker vad ska man äta idag.” Hon betonar att hon skulle vilja se mer av 
sådant som inbjuder till inspiration och som höjer upplevelsen av att handla. Utifrån våra 
respondenters synvinkel kan konsumtion ses som en handling som producerar upplevelser. 
Detta synsätt stödjer den inställning som Firat & Dholakia (2000) har till den postmoderna 
konsumenten. Den postmoderna konsumenten ser inte konsumtion som en slutfas i den 
ekonomiska livscykeln, utan snarare som en handling som producerar upplevelser och 
självbilder eller självkänsla (Firat & Dholakia, 2000). Våra respondenters önskemål får 
stöd av Pine & Gilmore (1999) som utgår att återförsäljaren bör fokusera på upplevelsen 
som konsumenterna har under tiden som de konsumerar återförsäljarens varor .  
 
För Sofia är priset av stor vikt i nuläget. Hon beskriver sitt beteende: ”Jag har blivit värsta 
extraprisjägaren!...Och så har det blivit en liten extraprisjakt att hitta på nån maträtt som 
man kan laga billigt.” Det att Sofia uppskattar låg pris mycket utesluter inte att hon skulle 
kunna få hedonistisk upplevelse. Hon medger att hon blir på bättre humör om hon hittar ett 
kap, en vara som var billigare än hon hade tänkt sig. Utåt sett söker Sofia efter 
nyttoupplevelse när hon handlar mat. Men i hennes fall kan det urskiljas en tendens till att 
hennes prisjakt bidrar till hedonistiska upplevelser. Hon förklarar att hon ibland köper 
saker bara för skojs skull om de har ”rätt” pris. Sofias beteende stämmer in på tankar som 
har presenterats av Babin et al. (1994). De anser att shopping kan tillföra konsumenten 
både nyttoupplevelse och hedonistisk upplevelse. Exempelvis kan båda typer av 
upplevelse uppnås om konsumenten snabbt hittar den produkt som motiverade besöket till 
affären och att den produkten säljs till ett förmånligt pris (Babin et al., 1994). 
 
Avslutningsvis kan det sägas att våra respondenter vill ha mer variation av både utbudet 
och upplägget i mataffärerna. De tycks anse att de idag inte får ut så mycket som de 
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upplevelsemässigt skulle vilja ha ut av att handla mat. Helena sammanfattar detta genom 
att säga: 

”Det blir inte heller någon upplevelse när man bara ser samma utbud och samma märken var 
man än går och handlar. Självklart skulle jag vilja ha mer upplevelser kring mathandlandet, typ 
som när man går till saluhallarna och så. Det skulle vara kul och jag skulle förmodligen spendera 
ännu mer pengar.” (Helena) 
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5 Slutsatser  
 
I detta kapitel kommer vi att framföra de slutsatser som har uppkommit från resultatet och 
analysen. Med dessa slutsatser strävar vi efter att besvara uppsatsens syften. 
 
Närhet, bekvämlighet och tidsbesparing utgör faktorer som är avgörande för våra 
respondenter i deras val av den ”vardagliga” mataffären. Detta medför att priset får en 
mindre betydelse. De är villiga att betala lite mer för att kunna handla bekvämt. Våra 
respondenter handlar till vardags i butiker som underlättar deras dagliga rutiner. Detta 
innebär att de oftast handlar någon annanstans än där de helst skulle vilja handla. När de 
ska handla till en festlighet satsar de mer, både tids- och kostnadsmässigt. Detta eftersom 
butiksbesöket då är en inledning till festligheterna. I motsats till detta väljer våra 
respondenter att inte handla i vissa mataffärer mot bakgrund av de negativa känslor som 
dessa mataffärer ger dem.   
 
Alla våra respondenter besöker en mataffär flera gånger per vecka. De flesta av dem 
storhandlar mycket sällan, utan de handlar när behovet uppstår och planerar oftast inte i 
förväg sina besök till mataffären. Enligt många av våra respondenter är mataffären så pass 
närvarande i vardagslivet att besöket lätt blir rutinmässigt. Fastän de nästan dagligen 
besöker en mataffär så resonerar de inte särskilt djupgående kring mataffärens betydelse 
för dem. Våra respondenter verkar inte heller planera särskilt mycket kring sina matinköp. 
De har en negativ inställning till matbutikernas reklamutskick och tänker sällan på de 
förmåner som de skulle kunna dra nytta av genom att använda kund- eller bonuskort. Den 
information som finns tillgänglig i affären fångar bättre våra respondenters 
uppmärksamhet, men detta beteende utesluter inte att de är högengagerade konsumenter. 
Det höga engagemanget hos våra respondenter uttrycker sig genom att de vill ha kontroll 
och kunna kommunicera genom sina val. 
 
Våra respondenter tillhör den yngre halvan av Generation X. Det går därför att säga att 
respondenterna besitter de gemensamma värderingar som kännetecknar generationen. 
Dessa värderingar är en konstruktion av Generation X:s gemensamma erfarenheter, 
historia och livsmiljö. Våra respondenter har givetvis många individuella värderingar som 
påverkar deras beteende. Trots detta framgår det att generationens värderingar genomsyrar 
våra respondenters förhållningssätt och beteenden gentemot mataffärerna. Vi anser att det 
finns generationsspecifika drag som yttrar sig genom våra respondenters konsumtion.  
 
Mot bakgrund av vår resultatredovisning och analys kan konstateras att en hög grad av 
individualism lyser igenom Generation X:s förhållningssätt och beteenden gentemot 
mataffärerna. Generation X vill inte binda sig till någon specifik matbutikskedja och därför 
värdesätter de inte kund- eller lojalitetsprogram som dessa kedjor erbjuder. De anser att 
dessa program är för generella och känner inte att de för någon personlig nytta av dem. 
Generation X vill behålla sin frihet till att förverkliga egna val och röra sig fritt mellan 
olika affärer. Dessa möjligheter uteblir om de förbinder sig till ett visst lojalitetsprogram. 
Individualismen framträder även i affären. Generation X:are vill bli uppmärksammade som 
individer och känner sig irriterade om de inte blir det. De vill inte försvinna in i en 
köpande ”massa”. De uppskattar bland annat personligt engagemang från personalens sida 
och unika butiksmiljöer. 
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Generation X väljer sina mataffärer med hänseende på bekvämlighet och tidsbesparing. 
Detta visar att de hellre lägger resurser på områden där de har sina intressen. Att handla 
mat är i dagsläget inte ett av dessa områden. När det kommer till matinköp finns det 
mycket i våra respondenters uttalande som bevisar att de idag inte får sina individualistiska 
behov uppfyllda. De tycker inte att mataffärerna skapar mervärde för dem på samma sätt 
som andra aktörer inom detaljhandeln gör. De anser att det saknas personlig engagemang 
från mataffärernas sida.  
 
Generation X:are är oberörda av massbudskap. Denna attityd uttrycks av våra respondenter 
genom en tydlig negativ inställning gentemot matbutikskedjornas reklamutskick. Många 
av respondenterna tackar nej till utskicken genom ”ej reklam” –skyltar och de respondenter 
som får utskicken slänger dem utan att blinka. Generation X:are är så pass vana vid medie- 
och reklambudskap att de har utvecklat ett slags immunitet mot dem. Massreklamutskick 
kan inte heller sägas vara något som tilltalar deras individualistiska personlighet.  
 
Generation X:are reflekterar inte särskilt djupgående kring mataffärens betydelse, ändå har 
de många känslor och åsikter som påverkar deras val av mataffär och matvaror. De 
uttrycker sitt engagemang och sin livsstil genom sina inköp. De väljer att handla 
ekologiska varor eller att bojkotta svenskt. Generation X:are använder sin konsumtion som 
kommunikationsmedel. Detta är ytterligare ett sätt för dem att framhäva sin individualitet. 
Generation X:are handlar inte saker bara för att alla andra gör det, de handlar för att lyfta 
fram sin livsstil.  
 
Generation X:are har en tendens att höja sin självkänsla och stödja sin identitet genom 
inköp. De vill inte handla i mataffärer som ger dem negativa associationer eller känslor 
som påverkar deras syn på sig själva. Detta är ett av generationens postmodernistiska 
särdrag. De vill inte riskera att försvaga sin självbild eller att försämra sin självkänsla. I 
motsatt till detta känner Generation X:are att ett högt engagemang lyfter deras självkänsla. 
De känner sig som bättre människor när de anstränger sig utöver den vanliga. Detta 
uttrycker sig exempelvis genom att de tar sig besväret att åka till en ”bättre” affär för att 
handla mat till en festmåltid. Generation X:are känner glädje när de har gjort det där ”lilla 
extra” för sina gäster och sig själv.  
 
Generation X:are, som postmoderna konsumenter, ser konsumtion som en 
identitetsskapande handling. Generation X:are vill genom sin konsumtion visa vem de är. 
Detta berör i viss utsträckning den mat som de köper. Men det yttrar sig även genom hur 
de köper sin mat. Att inte planera inköpen kan ge dem hedonistiska upplevelser, eftersom 
de går in i en affär med öppet sinne, med tanken om att ”allt” kan hända. Kanske upptäcker 
de en ny och rolig vara eller känner doften av god mat i butiken. Eventuellt ser Generation 
X:are planeringen av matinköp som en blockering av att känna en hedonistisk upplevelse. 
Att förbereda för mycket tar bort känslan av att bli överraskad.  
 
Generation X framställs vara den första generation som lever ut begreppen njutning och 
underhållning till fullo. Generationen kännetecknas av det postmoderna 
konsumentbeteendet. Den postmoderna konsumenten vill uppnå hedonistiska upplevelser 
genom sin konsumtion, dels när det gäller själva inköpet och dels gällande de upplevelser 
som erbjuds inne i affären. Det som framgår från vårt resultat och vår analys är att de 
hedonistiska upplevelserna ofta uteblir i mataffären. Generation X:are anser inte att deras 
”vardagliga” mataffär bjuder på njutning eller upplevelser. Detta eftersom de anser att 
mataffärernas utbud och fysiska miljö idag är ensidiga. Det saknas variation inom 
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dagligvaruhandeln och det erbjuds inga överraskningar som gör att matinköpen känns 
roligare. Till följd därav försämras Generation X:arnas möjlighet att få ut den optimala 
nyttan av att handla mat. De ser matinköp mer som rutin än underhållning. 
 
Generation X:are önskar mer upplevelser kring inhandlandet av mat. De anser att det 
skulle vara njutningsfullt att gå runt och insupa atmosfären av en affär som erbjuder mer 
av sådant som tilltalar dem. Generation X:are tycker att ansvaret finns hos mataffärerna; de 
skulle kunna utveckla sin roll som distributör av upplevelser. De skulle kunna variera sitt 
utbud men också presentera idéer som gör att upplevelsen fortsätter även efter själva 
butiksbesöket.  
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6 Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel sätts slutsatserna kortfattat in i ett bredare sammanhang. Kapitlet 
innehåller även våra egna tankar runt den kritik som kan riktas mot arbetet samt förslag 
till vidare forskning. 
 
 
I dagsläget dominerar nyttoupplevelser Generation X:arnas matinköp. Nyttoupplevelser 
består av kortsiktiga preferenser. Dessa preferenser är ofta snabbt föränderliga och de 
varierar beroende på bland annat livssituation och inkomstnivå. Hedonistiska upplevelser 
däremot, anses medföra känslor och vara minnesvärda. Genom att erbjuda hedonistiska 
upplevelser till konsumenterna har företag möjlighet att skapa en större grupp av lojala 
kunder. Detta kan tänkas stämma in särskilt väl på Generation X som kännetecknas av att 
vara upplevelsesökare. Eftersom de hedonistiska upplevelserna uteblir i dagsläget är de 
inte lojala mot sina mataffärer. Matbutikskedjorna har alltså inte lyckats binda dem som 
kunder. För att bättre tillgodose Generation X:s behov bör mataffärerna förnya sina 
erbjudanden och börja tänka utöver ”det traditionella”.  
 
Individualism är en faktor som inte går att förbise när det gäller Generation X. 
Individualister anses vilja ha traditionell service i intima omgivningar och med personlig 
uppmärksamhet. Men det traditionella är inte något som de är vana vid, Generation X har 
snarare erfarenhet av snabb teknologisk utveckling. Det kan verka motstridigt att en 
generation som präglas av en global ungdomskultur och i högsta grad lever i nuet vill gå 
tillbaka i tiden när det gäller mataffärer. Att leva i nuet och uppskatta teknikens framsteg 
behöver inte utesluta existensen av intimitet och personlig uppmärksamhet. Kanske är 
traditioner och utveckling sådant som skapar känslor och upplevelser hos Generation X –
konsumenten, beroende på hur de används.  
 
Minnen och känslor sätter sina spår hos människor. Upplevelser genererar känslor och 
därmed anses hedonistisk konsumtion ofta vara känsloladdad. I dag finns det åtskilliga 
aktörer som producerar hedonistiska upplevelser för konsumenten. Det erbjuds allt ifrån 
biobesök till hyperverkligheter som Disney World. Även om många aktörer inom 
detaljhandeln har hakat på upplevelseindustrin känns det som om dagligvaruhandeln ligger 
efter. När det gäller upplevelser befinner sig mataffärerna idag i en situation där de har det 
svårt att konkurrera om konsumenternas pengar. Våra respondenter medger att de skulle 
spendera mer pengar i mataffärerna om de upplevelsemässigt skulle få ut mer av det. De 
kommer självklart aldrig att sluta köpa mat men mataffärerna skulle ha betydligt större 
möjligheter till att locka till sig deras plånböcker genom att flytta sitt fokus från priskrig 
till upplevelsernas arena.  
 
 

6.1 Kritik mot egen forskning 
 
Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Med hjälp av 
denna metod har vi kunnat konstatera att det finns vissa beteenden hos vår 
undersökningsgrupp. Däremot utesluter metoden möjligheten till att göra uttalanden om 
hur ofta eller i vilken omfattning dessa förekommer. En annan möjlig brist i uppsatsen är 
det begränsade urvalet. Det kan ifrågasättas om våra respondenter utgör ett representativt 
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urval för den yngre halvan av Generation X. Visserligen har vi försökt att nå ett varierat 
urval av respondenter men eftersom vi använde oss av ett bekvämlighetsurval så kom det 
sig att alla våra respondenter är högutbildade. Vi har inte heller intervjuat alla de olika 
subgrupper som finns inom gruppen Generation X. Denna brist i urval försämrar våra 
möjligheter att generalisera resultat till att gälla den yngre halvan av Generation X. Med 
andra ord kan vi inte uttala oss om alla de individer som tillhör den yngre halvan av 
Generation X har ett likartat beteende och likadana känslor gentemot mataffärerna. 
 
Vi har under uppsatsarbetet valt att använda det hermeneutiska metodsynsättet. Detta 
innebär att vår forskning bygger på tolkning; både vad gäller litteratur och de empiriska 
data som vi har insamlat. Vid tolkning av någon annans ord och verklighet finns det alltid 
risk för att tolkningsfel uppstår.       
 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Denna uppsats är kvalitativ i sin natur. Det vore intressant att göra en kvantitativ och mer 
omfattande undersökning kring ämnet. I en större undersökning skulle kunna inkluderas 
representanter från hela Generation X, det vill säga individer som är födda mellan år 1961-
1981. Vidare anser vi att det vore intressant att göra en jämförande undersökning mellan 
olika subgrupper i Generation X. Vi tycker att det vore intressant att se om det finns några 
skillnader mellan de värderingar som generationen anses ha och om dessa skillnader beror 
på individens utbildningsnivå, civilstånd eller bostadsort.  
 
Ett annat tänkbart undersökningsområde är att undersöka ämnet utifrån dagligvaruhandelns 
perspektiv. Med detta menar vi att undersökningen skulle kunna koncentrera sig på 
dagligvaruhandelns tankar kring framtida planer och om de ämnar tillgodose de behov som 
finns hos Generation X.   
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
BAKGRUND 
Namn 
Ålder 
Bor 
Sysselsättning 
Intressen 
Favorit maträtt 
Favorit ”kök” 
Hur ofta handlar du mat? 
Hur många kronor är ditt ”vanliga” inköp? 
Följer du någon specifik diet (vegetarian, Atkins, GI-metod…) ? 
Handlar du bara för dig själv? Om inte för vem? 
Beskriv hur din ”vanliga” runda ser ut i mataffär 
 
 
VAL AV MATAFFÄR 
Var handlar du oftast? Finns det några andra butiker där du brukar handla mat? 
Var handlar du helst? 
Varför finns det en skillnad? Varför handlar du inte där du helst vill? 
Vad är det som styr valet av matbutik? 
Finns det någon skillnad var du handlar beroende på situationen (fest, du vill lite 
vardagslyx)?  
Hur viktigt är det att din matbutik är/har 

- Nära ditt hem? 
- Billigt? 
- Varierat/brett utbud av märken? 
- Kunnig personal att rådfråga/trevligt bemötande? 
- Stort urval av färskvaror/dvs. grönsaker, ost, kött? 
- Utbudet av färdigmat? 
- Förpackningens storlek? 
- Kundkort/ lojalitetsprogram? 

Har dina matvanor/varor ändrat sen du flyttade hemifrån? 
Finns det något annat i ditt liv som har ändrat dina matvanor/varor? 
 
 
UPPLEVELSEN 
Vad är det första ord du tänker på när du tänker ”handla mat”? Varför? 
Hur förhåller du dig till mat? 
Hur känner du dig när du ska gå in i en matbutik? 
Vilken betydelse har din mataffär till dig? 
Finns det något som irriterar dig särskilt mycket? 
Finns det något som gör dig glad, som är extra bra? 
Hur förhåller dig att handla mat? 
När tycker du att det passar bäst att gå och handla? Är det också då du oftast går och 
handlar, eller sker dina inköp vid andra tillfällen än de som du anser idealiska? 
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I affären 
Planerar du i förväg dina inköp?  
Påverkar reklamutskick dina inköp? Rabatter? 
Hur ofta blir det att du handlar mer/mindre än du hade planerat? Varför? 
Finns det något som saknas i din vanlig mataffär? 
Om du hade ett val, hur skulle din favorit mataffär ser ut? 
 
Ut ur affären 
Hur känner du dig efter att ha handlat mat, och vad är det som oftast påverkar hur du 
känner dig efter inköp av livsmedel i din ”vanliga” butik? 
 
 
REFLEKTIONER 
Vad tycker du att mathandlarna borde ändra för att tillfredställa dina behov på bästa sätt? 
Tror du att någon förändring i dagligvaruhandels sida skulle ändra ditt köpbeteende/ det 
hur du upplever dig att handla mat? 
Tror du att någon förändring i din privata liv skulle ändra ditt köpbeteende/ det hur du 
upplever att handla mat? 
Känner du igen dina val av varor? T.ex. handlar du liknande varor som dina föräldrar? 
Handlar du samma märke som dina föräldrar? Besöker du likadana affärer? 
 
 


