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ABSTRACT 

Den unga generation svenskar som idag har börjat ta sig in på arbetsmarknaden är uppväxta 

med föräldrar som fick barn sent och som fungerade som coacher, och de hade generellt sett 

en bättre uppväxt ekonomiskt än tidigare generationer. De fick möjlighet att uppleva mycket i 

tidig ålder och är därför relativt svåra att göra intryck på. Den här generationen 80- och 90-

talister fick mycket frihet när de växte upp, vilket också lämnat stort ansvar på individen. De 

vill ofta både förverkliga sig själva och förändra världen, och ser ofta positivt på framtiden. 

De är vana vid att välja och kan därför upplevas som krävande i jobbsituationer. De har vuxit 

upp i en värld som sägs ha gjort dem svårimponerade ur ett marknadsmässigt perspektiv, och i 

studien undersöks hur marknaden ska kommunicera med denna generation. Generationen 

kallas ofta för Generation Y, och begreppet refererar till de som är födda 1980-1996.  

 Det finns stor anledning för organisationer att rikta sig mot denna målgrupp, då 

många av dem fortfarande är tonåringar, vilket är när vanor skapas och hjärnan lättare 

påverkas. Detta hör även ihop med identitetsskapande, som är socialt och biologiskt 

konstruerade och våra konsumtionsmönster kommer att speglas av våra identiteter. Genom 

åtta kvalitativa intervjuer undersöks hur unga ser på varumärken idag. Då Generation Y 

konsumerar agerar de ofta på emotionella köpargument och de vill gärna att varumärket ska 

associeras med positiva känslor. De är mindre lojala än tidigare generationer. Generation Y 

hävdar att det är viktigare att ett varumärke speglar vem de redan är i stället för att de ska 

uppnå något genom att konsumera ett visst varumärke. Favoritvarumärkena skiljer sig 

beroende på intresse, men generellt sett är de mer benägna att referera till transformativa 

produkter, produkter som kanske inte är något vi egentligen behöver, än informativa 

produkter, såsom livsmedel. De anser att det är viktigare vilket varumärke det är om det är 

något som syns utåt, såsom kläder, medan det är mindre viktigt på till exempel livsmedel. Det 

medium som påverkar denna generation mest är direkt relaterat till personens intressen. Alltså 

är det viktigt att företag använder sig av direkt matchning vid valet av medium om 

målgruppen finns inom Generation Y, alltså att företaget exakt vet vilken målgrupp de har 

samt vilka medier de använder sig av. Andra kommunikationskanaler som påverkar 

uppfattningar är sponsring och storytelling. Generellt sett är det viktigt i vilket sammanhang 

produkten förekommer. Det gäller att vara där Generation Y är – annars väljer de något annat.   
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INLEDNING 

Dagens unga har vuxit upp i ett mediesamhälle som skiljer sig från tidigare generationer. De 

har överösts med meddelanden från olika medier sedan barnsben, något som sägs ha gjort 

dem mer kritiska. Företagen trycker på vikten av att ha en Facebook-grupp, ett Twitterkonto 

och att arbeta med CSR. Idag krävs det lite mer för att fånga ungas uppmärksamhet än att bara 

leverera bra produkter eller tjänster, och frågan är om företagen hänger med. Många företag 

kommer med alltmer extrema metoder för att nå ut. Ett av dem är amerikanska Abercrombie 

& Fitch, som precis öppnat en butik i Sverige genom dotterbollaget Hollister. Det intressanta 

är att titta närmare på deras strategier och ungas attityder till dem. Studien avser att ta reda på 

vad som egentligen fungerar och hur ungdomar resonerar kring varumärken. Det intressanta 

är att se tankegångarna kring varumärken de tycker om och varför, och om det har med 

produkten i sig att göra eller om det har med smarta marknadsstrategier att göra.  

SYFTE 

Syftet med arbetet är att titta på hur företag framgångstrikt kommunicerar och vinner 

förtroende hos den hävdade individualistiska och de ändlösa möjligheternas generation, alltså 

80- och 90-talister, som ibland kallas för Generation Y. Många hävdar att det krävs 

annorlunda metoder för att nå denna relativt kräsna generation, som överösts med 

mediematerial och reklam sedan barnsben, som gjort dem mer kritiska. Som fallstudie 

används det amerikanska klädföretaget Abercrombie & Fitch och dotterbolaget Hollister, då 

de blivit omtalade för att använda annorlunda metoder för att nå ut till sin målgrupp. 

Förhoppningen är att studien kan inspirera till vidare forskning kring hur man kommunicerar 

med nya målgrupper.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur ser dagens unga på varumärken och vilka egenskaper bör de ha för att få 

dem att konsumera?  

• Hur hänger ungas identiteter ihop med vilka varumärken de föredrar? 

• Vilken är den mest effektiva kommunikationskanalen för att nå ut med ett 

varumärke? 
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• Hur resonerar unga kring de marknadsstrategier deras favoritvarumärken 

använder sig av och hur förhåller de sig till Abercrombie & Fitch och 

Hollister? 

MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Det empiriska materialet består av åtta kvalitativa intervjuer med ungdomar i åldrarna 15-22 

år som valts ut genom en kombination av ett variationsurval och ett snöbollsurval för att få en 

representativ grupp. En stor mängd böcker inom Public Relations, marknadskommunikation, 

marknadsföring, sociologi och kvalitativ forskning har använts där fokus ligger på centrala 

teorier av bland annat Philip Kotler ”den moderna marknadsföringens fader”, Jacquie 

L’Etang, som föreläser om strategisk PR samt har skrivit ett flertal böcker inom ämnet, samt 

Anders Parment, analytiker, forskare och konsult inom konsumentbeteende som bland annat 

skrivit boken Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. Som 

fallstudie används företaget Abercrombie & Fitch med dotterbolaget Hollister som fokus, då 

marknadskommunikationen för dessa två är snarlik och Hollister finns i Sverige.  

 Önskvärt för en större studie inom detta ämne hade varit att blanda kvalitativa 

intervjuer med en kvantitativ undersökning av en större grupp unga för att få en bättre 

helhetsbild men av tids- och resursskäl begränsades det empiriska materialet till åtta 

kvalitativa intervjuer. Studien har också begränsats till att enbart handla om 

konsumentprodukter och har helt uteslutit service-sektorn.  

1. BAKGRUND 

Med varje ny generation måste marknaden anpassa sin kommunikation för att tilltala den 

önskade målgruppen. Det finns ofta flera benämningar på generationer, men den generation 

80-och 90-talister som nu ger sig ut på arbetsmarknaden är vad denna studie riktar in sig på. 

Den vanligaste benämningen är Generation Y, som också är det begrepp som är 

utgångspunkten vid valet av tidigare forskning kring generationen.  

1.1 Vilka är Generation Y? 

Enligt Van den Bergh och Behrer (2011) är Generation Y det uttryck som används för att 

beskriva den generation som är född mellan 1980-1996 och som kom efter vad som kallats 

Generation X. De är barn till så kallade ”baby boomers”, alltså de stora årskullarna som 
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föddes efter andra världskriget och har nu börjat komma in på arbetsmarknaden. Som barn till 

föräldrar som väntade länge med att skaffa familj och satsade på karriären först, hävdas det att 

denna generation växte upp med föräldrar som var mognare och ofta fungerade som coacher. 

Individen stod i centrum under Generations Y:s uppfostran, och de hade mycket att säga till 

om under uppväxten. De lärde sig tidigt att alla åsikter är lika värda och de fick möjlighet till 

många upplevelser i tidiga år, såsom att resa, idrotta och att spela instrument. Som följd av 

detta hävdas det att denna generation 80- och 90-talister ofta mer kritiska och svårare att 

imponera. De sägs behöva ständig stimulans och behåller sällan uppmärksamheten på samma 

sak under en längre tid. De är rastlösa och behöver se resultat omedelbart. Om de får en idé 

kommer de att vilja utföra den på en gång. De har fått mycket serverat och kommer att 

förvänta sig det i livet, arbetssituationer och relationer också (Van den Bergh & Behrer 

2011:7).  

 Generationen innan, alltså det som kallas Generation X, hävdar att teknologin 

hade en stor inverkan på deras uppväxt, medan denna generation 80-och 90-talister tar den 

mer som en självklarhet, och har integrerat sina sociala liv i teknologin. I en studie av Pew 

Research Centre i januari 2010 togs fem utmärkande drag ut för Generation Y: Användning 

av teknologi, musikkultur, liberala/toleranta, smarta och klädintresserade. Detta kan ställas 

emot baby boomer-föräldrarna vars utmärkande drag är: arbetsmoral, att visa respekt, 

värderingar, moral och smarthet. 80- och 90-talisterna sägs vara en optimistisk generation, 

som ofta har en nära relation med sina föräldrar. De bor hemma betydligt längre än tidigare 

generationer, och många ser inget problem i detta då de ofta har eget rum med TV, dator och 

övriga bekvämligheter (Van den Bergh & Behrer 2011:9, 40, ). 

Anders Parment, som har lång erfarenhet som forskare inom 

konsumentbeteende och hur unga förhåller sig till varumärken (www.andersparment.com) 

hävdar i sin bok Generation Y – Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (2008) 

att den här generationen vill göra skillnad. Han hävdar att de har vuxit upp under förhållanden 

där ansvaret ligger mer på individen än tidigare generationer. De vill både förverkliga sig 

själva och förändra världen (19). Det talas om att Generation Y saknar respekt for auktoriteter 

men är samtidigt ambitiösa och vill framåt. De har stor förståelse för teknik och har vuxit upp 

utan att ha upplevt större krig och har ofta haft goda uppväxter ekonomiskt, och har därför en 

positiv syn på framtiden och världen (21, 22). De har vuxit upp i ett kommunicerande 

samhälle med stor valmöjlighet, vilket återigen lämnar mycket ansvar på individen. Med 
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känslan av att möjligheterna är oändliga, är det upp till individen att förverkliga sig själv. 

Denna generation 80- och 90-talister har haft mer kontakt med olika kulturer än tidigare 

generationer och är därför mer toleranta inför människors olika bakgrund än tidigare 

generationer (Parment 2008: 23). 

 De valmöjligheter som funnits for Generation Y har gjort dem skickliga på att 

avgöra vilka val som behövs göras. De tidigare generationerna hade färre möjligheter under 

uppväxten och blev överväldigade när det senare i livet blev individens val vilket elbolag eller 

tv-abonnemang som skulle väljas. 80-och 90-talisterna har blivit bra på att prioritera i sina 

val, och struntar i att ta ställning om de är relativt nöjda med vad de redan har. Detta kommer 

att speglas i arbetssituationer, då Generation Y är bättre på att avgöra vilka val som är viktiga 

att göra och inte. De är också skickliga på att veta var information kan finnas, om ett val ska 

göras (Parment 2008: 24,25). 

1.2 Generation Y som konsumenter 

Parment (2008) hävdar att Generation Y generellt sett är mer emotionella än förnuftiga i sin 

konsumtion. De tar snabbare beslut än sina föräldrar och planerar inte lika noga (48, 51). I 

marknadsföringssyfte ar detta viktigt att ha i åtanke, då förnuftsprodukter ofta marknadsförs 

med förnuftsargument och emotionella produkter med emotionella argument (Parment 2008: 

53).  

 Enligt Parment (2008) influeras 80- och 90-talister av vänner och personer de 

ser upp till i sina köpbeslut. De vet vilken grupp de vill tillhöra och vem de vill vara. De är 

medvetna om varumärken och vad som markerar status idag är många olika faktorer (60). 

Parment (2008) hävdar att Generation Y är mer benägna att anpassa sin personlighet efter 

olika sammanhang (58). De har ofta flera olika identiteter, som de utövar vid olika tillfällen. 

De har också många olika intressen och är benägna att prova på olika saker (60). Parment 

(2008) menar att konsumtion av varor, tjänster och upplevelser är direkt kopplat till 

identitetsskapande (62). 

 Generation Y ser optimistiskt på framtiden, men är samtidigt nostalgiska. 

Second hand-kläder och möbler är populärt. Många ändrar klädstil efter humör och tillfälle 

och det är vanligt att blanda dyrt, billigt och second hand i samma outfit (Parment 2008: 

61,62).  
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 Som konsumenter är denna generation 80-och 90-talister mindre lojala. De har 

fler val och tillgång till en stor mängd information, vilket gör att de väljer vad som passar dem 

bäst vid just det tillfället i stället for att hålla sig till ett varumärke. Det är ofta upplevelsen i 

butiken som får avgöra konsumtionen, där det emotionella återigen avspeglas. En mataffär 

som är dyrare men som förmedlar rätt känsla vinner över den billigare utan den rätta känslan 

(Parment 2008: 65).  

1.3 Skrivet om Generation Y  

Det finns mycket skrivet om de som är födda inom vad som kallas ”Generation Y”. En enkel 

sökning på Google resulterar i dessa citat:  

”Generation Y är generationen som inte alls vill bli stor. Som inte vill ta ansvar, skaffa fast 

jobb, betala in till pensionsförsäkringen och bli ordentlig och tråkig och lönsam för 

samhället. Som har det för bra, vet för mycket, har för mycket att välja på… - Sydsvenskan, 

2004 

”De är smarta, uppkopplade och har tydliga idéer om hur de vill arbeta. De går ofta i 

flipflops, bär ständigt sin iPod och har oftast en pappersmugg med hämtkaffe i handen.” – 

Barometern, 2007 

”De har satt myror i huvudet på vuxenvärlden. För det här är också generationen som är mer 

välutbildad, medveten och världsvan än tidigare generationer, en generation som borde ha 

kapacitet att förändra både samhället och världen. Och så orkar de som tillhör den inte ens ta 

tag i sig själva - åtminstone inte enligt samhällets sätt att se på saken. ”– Sydsvenskan, 2004 

“They care less about salaries, and more about flexible working, time to travel and a better 

work-life balance. And employers are having to meet their demands.” – The Guardian, 2008 

''The old-style advertising that works very well with boomers, ads that push a slogan and an 

image and a feeling, the younger consumer is not going to go for,''- Businessweek, 1999 

''As a brand, you need to go where they are, not just pick a fashion statement, put it on TV, 

and wait for them to come to you,'' – Businessweek, 1999 

 



     
 
 

10 
 

2. TEORETISK RAM 

Marknadskommunikation används som teoretisk utgångspunkt i studien. Fokuset ligger på 

varumärkesbyggande och varumärkesidentitet, och hur detta kan kopplas ihop med 

konsumenternas identitet.  

2.1 Vad är ett varumärke?   

Ett varumärke är något som identifierar en viss produkt eller service och som skiljer det från 

andra företag. Många varumärken strävar efter att nå en standard då deras kunder inte kan 

tänka sig att använda sig av något annat varumärke. Ett starkt varumärke kan vara bra för 

både företag och konsumenter, då detta kan underlätta beslutsprocesser för konsumenterna 

och gynnar därför företagen då konsumenterna väljer ett visst varumärke per automatik. 

Många gånger kan ett och samma företag använda sig av olika varumärken för att nå olika 

segment på marknaden (Dahlén & Lange 2009:236). 

En annan definition är: “The totality of what the consumer takes into consideration before 

making a purchase decision” (Pickton och Broderick, 2005: 242). Aaker (1991) väljer att 

definiera det som: “A brand is a distinguishing name and/ or symbol (such as a logo, 

trademark, or pack design) intended to identify the goods and services of either one seller or 

a group of sellers and to differentiate those goods or services from those of competitors” 

(Pickton och Broderick 2005: 243 cit. efter Aaker 1991). 

Ett varumärke kan bestå av en mängd olika egenskaper som kan förknippas med 

hur konsumenter uppfattar det. Dahlén och Lange (2009) menar att varumärkets personlighet 

är vad varumärket har för egenskaper, fysiken är hur produkten ser ut, kultur är historien kring 

varumärket och relationen är bilden av varumärket då det konsumeras. Reflektionen visar på 

kundkretsen, vem som köper produkten och självbilden visar på vad vilken identitet 

konsumenter som använder sig av varumärket förmedlar. Värt att nämna vid 

varumärkesbyggande är också varumärkesinferens, som är de automatiska associationer 

kunder kan göra till ett visst varumärke, såsom att tro att det har bra kvalitet för att det är dyrt 

(Dahlén & Lange 2009:239).  

Kotler (2000) sammanfattar varumärkesbyggande i tre huvudsakliga steg:  

1. Välja ett passande namn 



     
 
 

11 
 

2. Utveckla associationer och löften runt varumärkesnamnet 

3. Att se till att kundernas kontakt med varumärket möter eller överträffar de 

förväntningar kunderna har vid associationer av varumärket.  

(Kotler 2000:55) 

Van den Bergh & Behrer (2011) menar att studier av tonåringars hjärnor har 

visat på att detta är en mycket viktig period i livet, då detta är då vanor och beteende skapas. 

Ett tydligt exempel är att ha en hälsosam livsstil. På grund av flexibiliteten i ungdomars 

hjärnor under tonåren är detta en utmärkt tid för varumärken att kommunicera till sina 

konsumenter. Tonåringar styrs mer av den främre delen av hjärnan än vuxna, och på grund av 

att denna ännu inte är fullt utvecklad kommer detta att resultera i mer impulsivt och 

emotionellt beteende. Organisationer som riktar sig till unga kan därför spela på detta 

emotionella, då det är troligare att detta blir ihågkommet. Unga konsumerar det som spelar på 

positiva känslor. Därför är det en lämplig period för varumärken att skapa en bra relation till 

unga människor, då detta kan sitta i under många år (Van den Bergh & Behrer 2011:15, 16).  

2.2 Positionering 

Vid varumärkespositionering satsar marknadsförare på att bygga starka associationer till 

varumärket. Ofta satsar företag på att nischa sig inom en viss sak, såsom att stå för bästa 

servicen eller värde för pengarna (Dahlén & Lange 2009:274). Kotler (2000) hävdar att detta 

är viktigt för att om företag försöker fokusera på allt men inte bli störst kommer de att förlora 

till företag som blir bättre på en av dessa tre (57).  

  Varumärken som symboliserar status och som av många kunder antas vara bäst 

på marknaden går ofta under uttrycket ”Top of the range”. Positioneringen strävar efter att det 

ska bli helt klart för konsumenterna vad som erbjuds i form av produkt eller tjänst. Företag 

bör med fördel hitta luckor i marknaden som de kan bli specialister på (Dahlén & Lange 

2009:274). 

Kotler (2000) nämner olika metoder företag kan välja att positionera sig på:  

1. Attributpositionering – t. ex det äldsta ölet eller högsta hotellet. 

2. Fördelspositionering – t. ex att Volvo är den säkraste bilen. 
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3. Användningsområde – Nike kan t. ex hävda att en av deras skor är de bästa att 

använda vid löpning och ett annat passar utmärkt för basket.  

4. Användare – Apple hävdar ofta att deras datorer är de bästa för grafiska designers.  

5. Konkurrenspositionering – Att spela på att vara i underläge, som att säga att företaget 

”försöker mer”. 7 Up använde sig av uttrycket ”uncola”. 

6. Kategoripositionering – att hävda att företaget är ledande inom en viss 

produktkategori, som t. ex att Kodak är bäst på film. 

7. Kvalitet-/ prispositionering – att ”ge mest värde för pengarna” eller att stå för hög 

kvalitet och högt pris.  

(Kotler 2000:58) 

Det finns många företag som spelar på att vara ett ”lyxmärke”. Dessa hävdar att de har bättre 

kvalitet, hållbarhet och stil. Det handlar ofta inte bara om produktens egenskaper, utan också 

att den ger prestige till konsumenten. Den visar på status och vilken livsstil konsumenten har. 

Oftast är priset betydligt högre än vad kvaliteten egentligen kan leva upp till. Det finns många 

varumärken som kommit in på en marknad med budskapet att konsumenten får ”mer för 

mer”. Ett exempel är Starbucks, som ansågs vara ett dyrt kaffe, som tog sig an en marknad där 

tidigare företag eftersträvat att leverera så billigt kaffe som möjligt, alltså mer för mindre. 

Kotler (2000) menar det finns stora möjligheter för företag att ta sig an marknader som är 

underutvecklade på detta sätt, men att det också finns en stor risk att detta öppnar för att 

många kopierar idén och sedan hävdar att de står för samma kvalitet men till lägre pris (59).  

Generellt sett är trovärdighet, ärlighet och äkthet ord som förknippas med ett bra 

anseende. Uttrycket  ’transparency’, eller ’genomskinlighet’ används också ofta som ett 

positivt begrepp för PR-verksamhet (L’Etang, 2009:51).  

2.3 Varumärkesidentitet 

På organisationsnivå skapas en identitet genom organisationens historia, kultur, människor, 

politiska associationer och var organisationen positionerar sig i kundernas uppfattning om 

organisationen i jämförelse med andra organisationer. Försök till att kontrollera 

organisationens identitet kallas ofta för ’corporate branding’ (L’Etang, 2009:53). 

Varumärkens identiteter skiljer sig inte mycket från en persons. Riktning, 

mening och syfte är centrala begrepp. Det handlar om de associationer som förknippas med 
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varumärket. Genom att arbeta med strategier kring varumärkesbyggande planeras noggrant 

vilka associationer som företaget vill att människor ska förknippa med varumärket (Aaker 

1996: 68). 

 Ett varumärkes identitet ska fungera som relationsbyggare mellan kunden och 

företaget. Identiteten kretsar kring fyra perspektiv: produkten i sig, organisationen, 

varumärkespersonligheten och varumärket som symbol (t.ex. arv). Varumärkesidentiteten bör 

behållas även om nya marknader antas och produktutveckling sker (Aaker 1996:68). För att 

skapa ett starkt varumärke är det fördelaktigt ge varumärket en bred identitet snarare än smal, 

och fokus måste ligga både på den interna och externa sidan av varumärket (Aaker 1996:69).  

 Aaker (1996) menar fyra huvudpunkter är viktiga inom varumärkesbyggande. 

Företaget måste medvetet kontrollera sin identitet, och inte låta varumärkets image bli 

identiteten. På detta sätt är det kunden som får bestämma vad varumärkets identitet ska vara, i 

stället för att denna identitet skapas på önskvärt sätt. Det är viktigt att undersöka hur kunden 

uppfattar företaget, vilket kan skilja sig från hur organisationen tror att den uppfattas. 

Skillnaden mellan ett varumärkes image och identitet är att imagen speglar tidigare agerande 

och identiteten bör blicka framåt och ska vara en reflektion av de associationer varumärket 

strävar efter (69,70). 

 Den andra punkten handlar om positionering. Företaget bör fokusera på att 

kommunicera varumärkets personlighet och värderingar i stället för att enbart fokusera på 

reklam.  Det är viktigt att t. ex noggrant överlägga vilket event som är bra att synas på eller 

genom att tänka på vilka sponsorer som ska väljas (Aaker 1996: 71,72). 

 Den tredje punkten handlar om att fokusera på det interna. De anställda måste 

veta vad företaget står för så att de kan kommunicera detta utåt. Det har visat sig att inom 

organisationer där de anställda vet företagets visioner och grundvärderingar finns en mer 

motiverad arbetsstyrka, och dessa varumärken är ofta de starkaste (Aaker 1996:72).  

 Det sista Aaker väljer att ta upp är är att varumärket bör förmedla en känsla runt 

hela varumärket och inte enbart fokusera på produkten (Aaker 1996: 72).  
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2.4 Image 

Ett företags image skapas genom projektioner hos många olika individer och är ett resultat av 

en bild av ett företag som kan ha skapats genom media eller erfarenheter. Ordet stereotyp 

används ofta för att förklara de bilder som uppkommer i vårt huvud vid en viss association, 

och stereotyper uppkommer ofta genom att vi vill förklara och förenkla världen och 

uppkommer genom perceptioner. Vi försöker sortera den mängd information som vi tar in 

varje dag och placerar saker i ”fack”. Erfarenhet och ny information hjälper oss ofta att tolka 

världen (L’Etang, 2009:54). Lippman (1991) hävdar att vi ofta inte ser först och sedan 

definierar, utan helt enkelt definierar och sedan ser, och vi tenderar att ta till oss det som redan 

blivit definierat åt oss av vår kultur. Han hävdar också att stereotyper är det som påverkar var 

vi ”passar in”, var vi hör hemma och vi vill ofta inte erkänna att det finns en skillnad mellan 

vår verklighet och ’den riktiga verkligheten’ (L’Etang, 2009:54 cit. efter Lippman 1991:81).  

Bernstein skrev 1984 att image är verklighet, det är ett resultat av våra 

handlingar. Imagen speglar om vi är dåliga kommunikatörer eller dåliga chefer. En 

organisation som har en dålig image trots en välskött organisation har en dålig kommunikatör. 

En organisation som har en dålig image som reflekterar en misskött organisation har dåliga 

chefer. Han menade att om vi inte har vet vad vi har för image kan vi varken kommunicera 

eller leda (L’Etang, 2009:57 cit efter Bernstein, 1984: förord). 

Aaker menar att det finns fem varumärkespersonligheter:  

1. Ärlig – Jordnära, uppriktig, genuin, glad 

2. Spännande – Modig, livlig, fantasifull, modern 

3. Kompetent – Trygg, intelligent, framgångsrik 

4. Sofistikerad – Överklass, charmig 

5. Tuff – Naturnära, hård/tuff 

(Dahlén & Lange 2009: 238) 

Dessa personligheter jämför alltså varumärket med en person som har egenskaper och är 

kopplade till varumärkets image (Dahlén & Lange 2009: 239). 
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2.5 Identitetsskapande genom konsumtion 

Identiteter är ett resultat av jämförelse och skillnader på organisationsmässiga och personliga 

plan. De ekonomiska och politiska omständigheterna vi lever i kommer att bestämma våra 

livsstilar, avgöra vilka val vi gör och vad vi upplever som vår verklighet. Identiteten kommer 

också bestämma hur vi upplever andra och oss själva i den värld vi lever i (L’Etang, 

2009:51,52). 

Idag finns det ofta en möjlighet att visa sin identitet genom sin konsumtion. 

Genom att välja att bära t. ex vissa varumärken visar individen vilken typ av samhällsskikt 

denne vill tillhöra och genom att välja en viss typ av livsstil vill individen ge sitt liv mer 

mening (L’Etang, 2009:53). Aaker (1996) hävdar att en persons identitet hjälper människor 

att hitta riktning och mening för den personen. Identiteten hänger ihop med vad en persons 

grundvärderingar, vilka egenskaper man väljer att framhäva och vilka relationer som är 

viktiga för någon (68). 

2.6 Impression management  

Curtis (1991) hävdar att vår sociala verklighet inte enbart ska bli förstådd, utan blir skapad 

utifrån den sociala kontext som vi lever i. Den som observerar kommer att välja vad den tar 

till sig och ”skapar” sanningar. Vi har alla en bild av den verklighet vi skapat (L’Etang 

2009:56 cit. efter Curtis 1991:xxvi). Detta går att koppla till det vetenskapsteoretiska 

perspektivet socialkonstruktionism, som hävdar att det inte finns en helt objektiv kunskap, 

utan påstår att kunskap alltid är relaterat till någons intresse eller är maktrelaterat (Alvesson & 

Sköldberg 2008:83).  

För att kunna styra anseendet anses intrycket vara av högsta relevans. Detta 

kallas impression management och behandlar hur vi väljer att representera oss själva bl. a 

genom hur vi uttrycker oss och hur vi klär oss, som kommer att styra hur folk bemöter oss 

(L’Etang 2009:61,62). Detta kan kopplas till socialpsykologin och teorier om hur vi hela tiden 

jobbar på att styra sättet vi representerar oss själva på. I situationer där vi är bekväma 

anstränger vi oss mindre än vid möten med nya grupper. Vissa personer tar detta ett steg 

längre än andra genom att ständigt ha i åtanke hur de uppfattas av andra. De fungerar som 

sociala kameleonter och anpassar sin personlighet efter tillfället. Dessa personers åsikter kan 

ofta skilja sig från vad de egentligen står för (Myers 2008: 71, 72). Det finns också de som är 
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tvärtom, som sällan bryr sig om vad andra tycker och styrs av en inre drivkraft i stället för att 

anpassa sig efter situationen. Dessa personer är oftast mer passionerade över sina egna åsikter. 

Som sociala varelser krävs det ofta en balans mellan dessa, och att hitta den perfekta 

medelvägen kan vara nyckeln till att göra ett gott intryck (Myers 2008: 72). 

Kultur hjälper oss att hitta våra identiteter och är avgörande för hur vi tolkar 

meddelanden. Kultur hjälper oss att förstå och kan förklara sociala grupperingar. Det finns 

olika nivåer av kulturer, såsom kulturer för ett helt samhälle och kulturer på 

organisationsnivå, såsom en byråkratisk kultur eller universitetskultur. Vad som uppfattas 

som sunt förnuft i en kultur behöver inte vara det i en annan (L’Etang 2009:212,213).  

Hofstede lade i sin forskning från 1967-1973 tyngd på identiteter hos liknande 

kulturer och utformade så kallade ”Cultural dimensions”, där han kartlade huruvida landet 

fick höga eller låga poäng i power distance (kan liknas med hierarki), individualism 

(självförverkligande eller familjen i första rummet), maskulinitet (kan i de flesta fall likställas 

med jämlikhet), uncertainty avoidance (hur väl kulturen hanterar förändring) och long-term 

orientation (hur stor inverkan traditioner etc. har på kulturen i fråga). Han menade på att 

genom en förkunskap om detta skulle olika kulturer kunna förstå varandra bättre (www.geert-

hofstede.com). 

2.7 Val av medium  

Det bästa sättet att bestämma vilket medium som ska användas för att nå ut till målgruppen är 

att se var målgruppen befinner sig. Detta kan göras genom indirekt och direkt matchning. 

Indirekt matchning tar reda på egenskaper hos målgruppen, såsom demografiska och 

socionomiska egenskaper och sedan analyseras mediets publik. En direkt matchning görs 

genom att direkt ta reda på vad målgruppen använder för media (Dahlén och Lange 2009: 

504,505).  

 Det går att skilja på aktiva och passiva media, där aktiva kräver mer av 

mottagaren än det passiva, såsom att mottagaren söker upp eller läser informationen, t. ex 

dagstidningar och bloggar. Exempel på passiva medier är tv och radio. Mediets 

genomslagskraft beror på om det finns störande element i omgivningen, såsom då vi lyssnar 

på radio eller tittar på tv. Ibland kan reklamen bli mer effektiv om man använder sig av 

annorlunda medier, som kan provocera eller väcka uppmärksamhet på annat sätt, såsom att 
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annonsera på tändsticksaskar eller klä in en tunnelbanevagn i varumärkets logga (Dahlén & 

Lange 2009:513,514,521,533).  

2.8 Reklamutformning  

Reklam spelar en viktig roll då det är en viktig del i hur företaget kommunicerar. Syftet är att 

skapa de associationer företaget vill att varumärket ska skapa och att få målgruppen att köpa 

varan eller servicen. Taktiken bör ta hänsyn till produktens egenskaper, målgrupp och 

kommunikationsmål. Produkter kan ibland delas in i högengagemangsprodukter och 

lågengagemangsprodukter, där de förstnämnda handlar om produkter som konsumenter 

spenderar mer tid till att köpa och utvärdera, såsom datorer, och de sistnämnda är produkter 

som inte kräver speciellt mycket engagemang, såsom livsmedel (Dahlén och Lange, 

2009:363). Vilken produkttyp varan är avgör ofta hur mycket information som bör tas med i 

reklamen. Lågengagemangsprodukter bör generellt sett innehålla mindre information då 

mottagaren annars kan tappa intresse och högengagemangsprodukter mer information då detta 

är en mer omfattande beslutsprocess där konsumenter vill ha mer information. Detta är också 

anledningen till att det är vanligare med reklam för lågengagemangsprodukter i TV och 

högengagemangsprodukter i tidningar. Ett klassiskt sätt att skapa en starkare effekt av en 

reklam är att spela på känslor (Dahlén och Lange 2009:365-368, 374). 

 Det görs också skillnad mellan informativa och transformativa produkter, där de 

informativa produkterna hjälper oss med ett problem i vardagen, medan de transformativa 

produkterna får oss att må bra och är något vi ”unnar” oss. Medan de informativa 

produkternas reklam ofta är saklig handlar reklam för de transformativa produkterna om att 

förmedla en känsla.  (Dahlén & Lange 2009:372). Dahlén och Lange (2009) hävdar att för en 

sådan produkt är det viktigt att reklamen visar på den identitet som målgruppen identifierar 

sig med. Det är också viktigt med användarimage och varumärkesimage. Vem är det som 

konsumerar produkten? (377). 

 Ofta sägs det att så kallat ”word-of-mouth” är det bästa sättet att få folk att tycka 

om produkten, eftersom att människor lyssnar på de i sin omgivning. Myers (2008) nämner 

tre viktiga faktorer när det gäller påverkan: Vem som säger det, vad som sägs och till vem det 

sägs. Den som sänder ut meddelandet har en fördel av att vara en bra talare och av att ha ett 

tilldragande yttre. Det som sägs tas lättare upp av publiken om det speglar positiva känslor. 

Mottagarnas ålder och attityd från början bör tas hänsyn till, då detta kommer att spegla hur 

mycket de tar till sig (73).  
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2.9 Begrepp inom marknadskommunikation 

Dahlén och Lange (2009) diskuterar hur marknadskommunikationen förändrades under 1960-

talet då det stora antalet reklambyråer gjorde att konkurrensen ökade, och nu började 

företagen fokusera på att bygga en historia runt varumärket i stället för att fokusera på den 

enskilda produkten (Dahlén och Lange, 2009:27).  

 Det finns olika sätt att se på hur marknadskommunikation ska ske. Dahlén och 

Lange (2009) hävdar att de huvudsakliga beståndsdelarna är: Målgrupp – budskap – kanal, 

och att dessa kan paras ihop med tre frågor: 

1.Vilka vill vi nå? 

2. Vad vill vi säga till dem?  

3. Hur ska vi säga det?  

(Dahlén och Lange 2009: 30) 

Kotler (1999) väljer i stället att lägga ett större fokus på marknadsmixens klassiska P:n, 

produkt, plats, pris, påverkan, där marknadskommunikationens mix i stället är: PR, reklam, 

sales promotion och personlig försäljning (Pickton och Broderick  2005; cit. efter Kotler 

1999). Här fokuserar man på större organisatoriska förändringar, och menar på att allt måste 

hänga ihop och överlappa varandra, medan Dahlén och Langes modell är 

marknadskommunikation i mindre skala.  

2.10 Storytelling inom PR-verksamhet 

Storytelling är ett begrepp som används inom Public Relations för att beskriva de aktiviteter 

företag gör för att skapa någon typ av historia kring företaget. Genom detta kan företagen 

skapa sig en egen bakgrund, som kanske är tillrättavisad mot den egentliga, och hjälper 

företaget att bli unikt. För klädföretag som inte sticker ut markant med plaggen, kan detta vara 

ett viktigt sätt att profilera sig på (www.dn.se). 

Corporate Storytelling som begrepp kom till Sverige i slutet på 1900-talet och 

används av företag för att skapa ett intresse för företaget genom att skapa en berättelse. Det är 

ett bra sätt att kommunicera på, då det ger en klarare bild av företagets visioner samt att det 

spelar på känsla, och tre gånger så mycket information sägs uppfattas av hjärnan om det finns 
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en historia med i bilden. Storytelling är effektivt också på det sätt att det lätt sprider sig 

(Dennisdotter & Axenbrandt 2008: 11).  

 Att berätta en historia är ett bra sätt för företag att komma in på marknaden för 

att skilja sig från mängden. Man skapar en ’hype’ runt företaget som gör potentiella kunder 

intresserade. Vid varumärkesbyggande strävar företag efter att skapa en ”authentic” eller på 

svenska, äkta, bild av varumärket. Det är då vanligt att en känslomässig relation skapas 

mellan kund och varumärke, som också kallas ”Lovemarks” eller ”Love Brands” 

(Dennisdotter & Axenbrandt 2008: 31, 32).  

 Vad berättelsen handlar om kan variera. Vanligt är en historia om hur företaget 

grundades, något som hänt runt organisationen eller något om framtiden. Word-of-mouth är 

en av metdoerna som ofta används och går ut på att historier kring företaget sprids från en 

person till dennes vänner och bekanta, vilket ofta upplevs som mer trovärdigt än traditionell 

marknadsföring och därför får större genomslagskraft (Dennisdotter och Axenbrandt 2008: 

31, 32).  

 En annan vanlig teknik at att använda sig av Buzz Marketing, som går ut på att 

få personer med stort inflytande att sprida historier om företaget vidare. Innan ett filmsläpp 

kan t. ex historier spridas om huvudpersonen i filmen (Dennisdotter och Axenbrandt 2008: 

34). 

 Guerillamarknadsföring ar ett sätt att skapa word-of-mouth på ett snabbt och 

effektivt sätt till en låg kostnad. Här är det kreativiteten hos marknadsförare som står i 

centrum. Ett exempel på guerillamarknadsföring var när Virgin Atlantic hade fått kritik for 

dålig hantering av bagage som hade gått sönder och fått skador. De svarade med att frakta ägg 

tillsammans med bagaget som de märkte med ”Handled by Virgin Atlantics” och som de 

sände ut tillsammans med väskorna på bagagebanden (Dennisdotter och Axenbrandt 2008: 

35,36). 

 Ett annat sätt att använda sig av Storytelling inom varumärkesbyggande är att 

skapa en historia i TV-reklamer. Här blir varje nytt reklaminslag en fortsättning på 

berättelsen. Ett bra exempel på detta är ICA, som berättar om butikschefen Stig och hans 

medarbetare. Reklamfilmerna fick enorm genomslagskraft och försäljningen av produkterna 

som visades på filmerna ökade i snitt med 60-70% (Dennisdotter och Axenbrandt 2008: 36, 

37).  
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2.11 Abercrombie & Fitch - ett varumärke för en generation ”stimulus junkies” 

Det amerikanska klädföretaget Abercrombie & Fitch grundades 1892 i New York av David T. 

Abercrombie och Erza H. Fitch . Företaget riktade in sig på sportkläder och blev populärt hos 

den amerikanska överklassen fram tills 1960-talet, då modet blev omodernt och företaget gick 

i konkurs 1976. Märket köptes upp av modejätten Limited Brand, och återlanserades som vi 

känner till varumärket idag – ett yngre, mer urbant och provokativt Ralph Lauren 

(www.guardian.co.uk).  

 Abercrombie & Fitch äger också Abercrombie Kids, Hollister Co. och Gilly Hicks – 

alla med liknande koncept men med olika målgrupper (www.abercrombie.com). Abercrombie 

och Fitch är kända för att representera den välmående och attraktiva unga amerikanen, och har 

många gånger fått kritik för att inte inkludera alla typer av amerikaner i dessa ideal, såsom 

asiater och afro-amerikaner (guardian.co.uk). Intäkterna för företaget var 2010 cirka 23,5 

miljarder kronor – en tredubbling på tio år (www.dn.se). 

 Abercrombie & Fitchs säregna strategier drogs till sin spets nyligen då varumärket 

erbjöd den brittiska dokusåpastjärnan Mike ”The Situation” Sorrentino pengar i utbyte mot att 

han skulle sluta bära deras kläder. Uppenbarligen ansåg varumärket att han inte var någon bra 

reklampelare. Vanligtvis kämpar varumärken för att få kändisar att bära deras kläder, i detta 

fall var det alltså tvärtom (abcnews.go.com). 

 Abercrombie & Fitch blev även omtalade då de uttryckte sin önskan om att öppna en 

butik i Dramatenhuset i Stockholm men fick - kanske inte helt oväntat - avslag. De gav sig då 

i stället in på den svenska marknaden under hösten 2011 genom att dotterbolaget Hollister Co. 

öppnade två butiker i Stockholm, en i Täby centrum och en i Gallerian. Hollister har 545 

butiker som är identiska världen över - mörka lokaler, hög musik, vältränade unga män i bar 

överkropp som hälsar kunderna välkomna genom att säga ”Hey, what’s up?”. Hollister riktar 

sig till tonåringar med försmak för den kaliforniska surfkulturen. Det finns ingen skylt som 

visar på vilken butik det är, inte heller några skyltfönster (www.dn.se). 

 Varumärket har skapats utefter en fiktiv person som kallas John M. Hollister, och hans 

liv som surfare i Kalifornien (www.dn.se). Ingången ska påminna om ett strandhus, och i 

varje butik finns en lounge-avdelning med fåtöljer, surfmagasin och palmer. De hänvisar till 

tjejer och killar som ”dudes” och ”betties” och de spenderade under 2007 10 miljoner dollar 



     
 
 

21 
 

på att utrusta butikerna med platt-TV som live-streamar surfvågorna på Huntington Beach i 

Kalifornien. Musiken spelas på 80 decibel och går att köpa på plats. Butikerna doftar också av 

den speciella SoCal-doften. Med andra ord är allt kontrollerat – ljuset, doften, musiken och 

looken på de som jobbar i butikerna. Även om kläderna stämmer bra in på konceptet, är själva 

historien mer intressant. Hollister rankades under 2007 som ”The Top Clothing Brand” av 

tonåringar i USA under fyra säsonger (business.transworld.net).  

 Till skillnad från Abercrombie & Fitchs logotyp älgen, använder sig Hollister i stället 

av en fiskmås, som än en gång ska föra tankarna mot ett liv i frihet (www.dn.se).  

3. METOD 

För att få fram ungas attityder gällande varumärken används i studien kvalitativa intervjuer. 

Enligt Östbye et al. (2008) är detta är en bra metod att använda sig av för att få tillgång till 

information om sociala relationer och för att få kommentarer kring redan existerande data. 

Kvalitativa intervjuer kan också kallas samtalsintervjuer, där syftet är att hitta information 

som inte kan mätas genom variabler (101, 102). 

Östbye et. al  (2008) anser att det är viktigt att se intervjun som information i 

stället för att försöka bevisa en tes som finns från början. Intervjuer brukar delas in i 

ostrukturerade, semi-strukturerade och strukturerade intervjuer. I denna studie används semi-

strukturerade intervjuer, då det finns ett bestämt tema men det blir även intressant att se hur 

informanterna själva resonerar. Genom att lämna rum för nya frågor under intervjun kan 

intressanta resonemang uppkomma som det annars inte hade funnits plats för. I en 

semistrukturerad intervju har man bestämt tema och förberett en intervjuguide, men det är 

även möjligt att ställa frågor som kommer upp under intervjuns gång (102, 103). 

 Ekström & Larsson (2000) hävdar att urvalet av personer kan ske på flera sätt. 

Ett variationsurval passar bra om en bredd eftersträvas inom forskningsproblemet och ett 

snöbollsurval kan vara en bra teknik för att få tag på personer på nära avstånd. Det är en stor 

fördel om personerna är tillgängliga och ha en bra inställning till intervjun, då svaren ofta blir 

mer utförliga i dessa fall. Bekvämlighetstekniker kan användas för att på ett snabbare sätt få 

tag i personer av tids- och resursskäl (56,58). De personer som intervjuades valdes ut genom 

en blandning av variationsurval och snöbollsurval, där de som intervjuades var av olika åldrar, 

från olika delar av staden och med olika bakgrund. För att spara tid valdes bekantas bekantas 
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inom nära avstånd, med olika referensramar gällande varumärken. Det finns anledning att 

granska urvalet ytterligare för att avgöra generaliserbarheten i resultatet (Östbye et al. 

2008:42). 

De som intervjuades var: 

• Markus, 20 år, som studerar Industriell ekonomi, är från Liljeholmen och som jobbar 

extra som pedagog och volontär för Röda korset. 

• Filippa, 15 år, går i högstadiet med fotbollsinriktning och som är intresserad av kläder 

och att sjunga. 

• Johan, 21 år, som studerar TV-produktion, är från Högdalen och som även jobbar 

extra i klädbutik.  

• Rebecka, 15 år, som går i högstadiet, är från Nacka och tränar handboll och gillar att 

segla.  

• Jonas, 20 år, som jobbar som säljare och som spenderar mycket pengar och tid på 

datorspel.  

• Martina, 15 år, som går i högstadiet, är från Nacka och som spelar fotboll på fritiden 

och som är intresserad av mode, bloggar och kläder.  

• Anna, 22, år, som pluggar Handelsrätt, bor i Lund och jobbar extra som 

butiksförsäljare.  

• Jakob, 23 år, som pluggar Ekonomie kandidat, är från Lund och jobbar extra med att 

testa produkter.  

Det är viktigt att konsumenten är medveten om att ett företags anseende inte alltid stämmer 

överens med hur företaget sköts i ”verkligheten”. Konsumenter kan ofta ha en viss bild av ett 

företag utifrån vad en speciell grupp tycker. På detta sätt kan kvalitativa undersökningar vara 

missledande då fokusgrupper kan vara partiska, och i stället föreslås att kvalitativa metoder i 

kombination men kvantitativa metoder bör användas för att få mer sanningsenlig bild. Det 

finns företag som har en trovärdig och välansedd yta utåt sett, men kan ha mycket missnöjda 

medarbetare (L’Etang, 2009:50). För en större studie hade större geografiska och 

demografiska skillnader hos de intervjuade varit önskvärt för att uppnå en högre validitet i 

resultatet, men av tids- och resursskäl begränsades studien till intervjuer med nämnda 

informanter.  
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 Samtliga intervjuer skedde på caféer, då detta ofta är en plats där människor 

känner sig avslappnade och det är en neutral miljö. Enligt Östbye et al.(2008) är det viktigt 

vid kvalitativa intervjuer är att forskaren i förväg skaffar sig information inom området. En 

intervjuare bör uppträda professionellt men ödmjukt. Det är också viktigt att intervjun sker i 

en omgivning där det finns få störningsmoment och att det är en miljö där de som intervjuas 

känner att de kan vara uppriktiga. Intervjuaren ska också berätta hur intervjuerna ska 

användas och huruvida de som intervjuas kommer att vara anonyma eller inte (104).   

Det finns tre typer av frågor: helhetsfrågor, temafrågor och specifika frågor. Vid 

helhetsfrågor förväntas den intervjuade ge en längre berättelse av till exempel ett 

händelseförlopp och vid specifika frågor frågar intervjuaren om något som kräver ett kortare 

och mer direkt svar (Ekström & Larsson 2010:55). Intervjuer bör vara indelade i tema- och 

frågeområden, där det kan vara bra att börja med en generell fråga inom frågeområdet för att 

sedan gå vidare med följdfrågor. Frågorna bör vara enkla och tydliga, och bara fråga om en 

sak i taget (Ekström & Larsson 2010: 59,60). Alla typer av frågor användes och intervjuerna 

inleddes med en generell fråga om favoritvarumärken, som de som intervjuades sedan fick 

utveckla varför de trodde att det var så.  

 Om en vanlig samtalston används blir samtalet mer avslappnad. Det kan vara 

bra att börja med frågor såsom bakgrund och sysselsättning som får igång konversationen för 

att därefter leda in på svårare frågor. Det är viktigt att vänta med frågor som kan upplevas 

som kritiska, då detta kan göra resten av intervjun stel (Östbye 2008:104). Även om den som 

intervjuar vill ha utförliga svar kan det vara vanligt att respondenten börjar prata om saker 

som inte är relevant för studien. Då gäller det att styra intervjun utan att begränsa 

respondentens frihet att ge långa svar (Ekström & Larsson 2010: 63). Fem av åtta intervjuer 

inleddes med korta frågor om bostadsort, sysselsättning och fritidsintressen, detta gjordes på 

dem över 20 år, där sysselsättning varierar mer än hos de som går i grundskolan. Hos de yngre 

intervjuade inleddes konversationen i stället med småprat om gymnasieval som var aktuellt 

för 9:e klassarna, för att skapa en mer avslappnad stämning.  

 McCracken (1988) hävdar att så kallad aktivt lyssnande, dvs då intervjuaren 

ställer egna följdfrågor och sammanfattar vad den som intervjuas sagt i egna ord, inte är ett 

bra tillvägagångssätt under en intervju då detta oftast resulterar i att vad som sägs blir 

slutsatser av intervjuarens egna tolkningar och därav kan mycket av materialet bli felvinklat. 

Om intervjuaren ställer en följdfråga som är alltför ledande kommer den som intervjuas att 
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tala vidare eller bekräfta det i stället för att dela med sig av sina egna berättelser (21). Det är 

dock viktigt att intervjuaren ser till att styra intervjun så att materialet som kommer fram blir 

relevant för undersökningen (22). Detta var något som eftersträvades under intervjuerna. Ofta 

användes snarare nickande instämmanden än en summering av vad som sagts, något som 

bekräftade den intervjuade och fick dem att fortsätta beskriva utan att styras av ledande 

frågor.  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberingen skedde högst ett par dagar 

efter intervjun. Enligt Östbye et al. (2008) är det viktigt att intervjun dokumenteras, till 

exempel genom inspelning. Ibland kan informationen få ny betydelse vid genomgång efteråt 

(106). Ekström & Larsson (2010) föreslår också att transkriberingen ska göras så fort som 

möjligt efter intervjun och att vid sortering av materialet är det bra att samla ihop likvärdigt 

material och försök dra tänkbara slutsatser (66). Vid en analys av materialet är det viktigt att 

även registrera saker såsom tystnader, pauser, tonfall och harklingar som kan vara avgörande 

för hur materialet ska tolkas (Ekström & Larsson 2010: 64). Allt detta har efterföljts vid 

transkribering och tolkning av intervjuerna.  

 Till analysen delades svaren i intervjuerna upp i olika teman, där det strävades 

efter att hitta gemensamma nämnare och generaliseringar, som Ekström och Larsson 

(2000:66) rekommenderar.  

 Ekström och Larsson (2000) hävdar också att den kumulativa förståelsen ökar 

med varje intervju. Intervjuerna kommer alltså att se olika ut desto fler intervjuer som görs 

(63). Detta var något som märktes av, och även om en testintervju hade gjorts innan den första 

intervjun, kan slutsatsen dras att de intervjuer som gjordes sist var mer utförliga och 

välformulerade än de första.  

4. ANALYS/ RESULTATREDOVISNING 

4.1 Hur ser dagens unga på varumärken och vilka egenskaper bör de ha för 

att att få dem att konsumera?  

Vilka är favoritvarumärkena och varför? 

De som intervjuades var medvetna om vilka varumärken de föredrog och valet av varumärken 

blev, som önskvärt, olika. De varumärken som återkom hos flera av deltagarna var H&M, 
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Gant, Apple, Abercrombie & Fitch,  ICA, Apple, Zara och Ralph Lauren.  De äldre deltagarna 

tänkte generellt sett mer praktiskt än de yngre, som föredrog varumärken de nödvändigtvis 

inte hade råd med och nästan uteslutande klädmärken. Åldern på de yngre deltagna var 15 år, 

en ålder då de flesta inte styr över sina inköp själva och de ekonomiska aspekterna inte är av 

lika hög prioritet som för de som flyttat hemifrån som samtliga av de äldre deltagarna gjort, 

där den yngsta var 20 år och den äldsta 23 år. Begreppet ”varumärke” blev direkt associerat 

till ”klädmärke” hos samtliga 15-åriga tjejer, något som, baserat på övriga intervjuer, är 

antingen åldersrelaterat eller har med modeintresse att göra. De manliga deltagarna valde ur 

många olika produktkategorier. Undantaget var den manliga deltagaren som jobbade i 

klädbutik och därför hade ett stort klädintresse och valde flest klädmärken. 

 De äldre deltagarna hade en större medvetenhet om varumärken och kunde 

resonera mer ingående i varför de drogs till ett speciellt varumärke än de yngre, som visste 

vad de föredrog men inte riktigt varför. Flera av de äldre deltagarna var också medvetna om 

enskilda varumärkens marknadsstrategier, och angav dem som ett skäl till att de föredrog 

varumärket. De manliga deltagarna var betydligt mer vanestyrda än de kvinnliga i sina val, då 

de ofta drogs till varumärken de länge använt och varit nöjda med.  

Enligt de som deltog i undersökningen var kvalitet den allra viktigaste 

egenskapen hos ett varumärke, följt av att det ska vara prisvärt. När det gäller kläder är det 

viktigt att varumärket har bra, snygga produkter med stil. Två av deltagarna nämnde 

varumärken som de direkt associerar till historier kring varumärket, där detta var direkt viktigt 

för deras uppfattning om det. Viktigt var det också att om varumärket säljer sina produkter i 

en butik, så ska det vara trevligt att gå in i butiken. Anmärkningsvärt var att bara en av 

deltagarna nämnde personalen som en viktig faktor.  

Deltagarna fick under intervjun välja mellan Aakers varumärkespersonligheter 

där de fick välja vad de tyckte var viktigast utifrån följande beskrivningar: Ärlig – jordnära, 

uppriktig, spännande – modig, livlig, fantasifull, modern, kompetent – trygg, intelligent, 

framgångsrik, sofistikerad – överklass, charmig, tuff – naturnära, hård, tuff. Mest populärt var 

spännande, som valdes av sex av åtta deltagare och av samtliga i den yngre gruppen. Tre av 

fyra manliga deltagare valde kompetent, medan tre av fyra kvinnliga valde sofistikerad.  
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Vilken känsla ska ett varumärke förmedla? 

Kompetens och kvalitet är viktigast för fem av åtta deltagare. Det är viktigt att varumärket 

symboliserar professionalism och att det håller vad det lovar. Två av deltagarna nämner också 

exklusivitet i samband med kompetens - det ska vara något utöver det vanliga som får dem att 

känna att det var väl spenderade pengar. De övriga två deltagarna tyckte att trygghet var den 

känslan de ville att varumärket skulle förmedla. Här ligger det viktiga också i att varumärket 

ska stå för kompetens och att kunna sin sak, även om dessa deltagare inte valde detta som den 

viktigaste varumärkespersonligheten.  

4.2 Hur hänger människors identiteter ihop med de varumärken de 

föredrar? 

Sex av åtta tycker att varumärket ska spegla den de redan är snarare än att de vill uppnå något 

genom att konsumera ett visst varumärke. Två uttrycker att varumärkena de väljer ska stämma 

in på deras personligheter:  

” Alltså om jag skulle ha beskrivit dem med ett ord så skulle jag nog beskrivit dem som mig… 

för de är, alla varumärken som jag gillar, de har med min personlighet att göra. Typ Red Bull 

för äventyr för jag gillar äventyr och typ Astra Zeneca för att de hjälper, speciellt barn i 

Afrika, jag gillar att de också får hjälp på något sätt. Och Coca Cola, alltså det är min 

vardag, man bara dricker det. Det är verkligen mest basic typ i min vardag. Och Mustang och 

Peak Performance, de är lite mer, min bild av dem är bra. Alltså det verkar som ett bra 

klädmärke och ett bra bilmärke. ” – Markus, 20 år 

”När det spelar mer roll… det är mer saker som syns på mig liksom. Saker som till exempel 

kläder, klockor. Saker som andra… hur andra uppfattar mig. Och då vill jag ju att de sakerna 

jag väljer ska uppfatta mig på rätt sätt och då är det ju saker som syns är ju viktigare.” – 

Johan, 21 år 

Om frågan på vilka ord han skulle beskriva ett varumärke han väljer kan förknippas med: 

”Klass, historia och som har ett budskap, ett statement av något slag. Som säger någonting 

om mig kanske. /…/ Man dras ju till saker som är spännande hela tiden, eftersom, jag vet inte, 

jag som person är väldigt nyfiken och tycker allting är spännande och vill ju ha, alltid söker 
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efter spännande grejer liksom. Samtidigt som jag gillar trygghet så kanske det inte riktigt går 

ihop men sedan tuff, såklart, eftersom jag ser mig själv som en tuff kille.” – Johan, 21 år 

En av deltagarna tycker att varumärken är en strävan mot något och en hävdar 

att det kan skilja sig beroende på prisklass och produkt. 

De som studerar på universitetet var generellt sett mer prismedvetna och valde 

något billigare varumärken än de som var yngre (och därmed inte betalar lika mycket själva). 

Samma gällde den deltagarna som jobbade heltid, som också valde något dyrare varumärken. 

De äldre, som fick frågan om vad de spenderar mest pengar på varje månad, svarade mat, och 

fyra av fem hyra tillsammans med mat. En av dem svarade mat och alkohol.  

Hur viktigt är det med varumärken? 

Av de som fick frågan hur viktigt det är för dem med varumärken på en skala 1-5, svarade 

fem av fem över 3, där svarade att han tänkte en 2:a, men att det nog passivt var en 4:a. Flera 

av deltagarna spekulerade i att valet av varumärket troligtvis ligger undermedvetet.  

” Jag tror att det är undermedvetet, att jag tycker saker med ett bättre märke är bättre än 

saker utan märke. Fast, /…/ om man tycker något som jag tycker är snyggare så tycker jag att 

något med ett märke är snyggare än något som inte har ett märke. Undermedvetet, absolut.” 

– Johan, 21 år 

Två konstaterade också att om de väljer mellan liknande produkter kommer de att välja det 

från ett varumärke de känner till. Fyra av åtta tyckte att det var viktigare vilket varumärke det 

är när det gäller sådant man har på sig, som kläder och skor eftersom det är vad folk ser. En 

av deltagarna tyckte smink eftersom det påverkar hyn, en tyckte teknologi och en tyckte att 

det var viktigare ju dyrare produkten var eftersom det är en större investering. Tre av åtta 

nämnde livsmedel som en produktkategori där det var mindre viktigt.  

4.3 Vilken är den mest effektiva kommunikationskanalen för att nå ut med 

ett varumärke? 

Vilka typ av medier? 

När deltagarna fick frågan vilken typ av medium de tror påverkar dem mest blev svaren mer 

spridda än väntat. Här blev det tydligt att svaren speglade vanor och övriga intressen. De tre 
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som tidigare nämnt film som ett intresse svarade att tv-reklam antagligen påverkar dem mest 

där en tyckte att det berodde på produkt, och hävdade att när det gällde kläder var det 

affischer i tunnelbanan. En tyckte att tv-reklamen ofta hänger ihop med de programmen hon 

ser, och därför blir reklamen riktad till hennes intresse då hon har valt att se ett visst program.  

”Det är typ den mediakällan som påverkar mig mest därför att det är så himla mycket reklam. 

Om man ska bara se ett entimmarsprogram på trean så är det fyra reklampauser och de 

spelar oftast samma reklamer, /…/ om man kollar på /…/ något som har med modellande och 

mode att göra då visar de reklamer för kläder och smink. Och eftersom jag har valt att titta 

på det programmet så fångar de ju upp just mig som tycker om de här produkterna säkert, 

vilket gör att jag blir påverkad av det som jag ser. ” – Anna, 22 år 

En annan, vars största intresse är dataspel, hävdade att internet i många olika former var det 

som påverkade mest men hade svårt att definiera det mer än bara allmän surfing.  

Intressant var att han som studerade TV-produktion inte nämnde ett uppenbart 

medium utan word-of-mouth. Han tyckte att saker som ”folk bara snackar om” är det han blir 

nyfiken på och hävdade att traditionell reklam snarare har motsatt effekt på honom. Detta kan 

höra ihop med att han genomgående i intervjun tycktes ha en stor kunskap om varumärken 

samt att han genom att själv vara inom mediebranschen är mer ”svårflörtad” än de som de 

som inte är i branschen.  

”Jag tror att ett bra varumärke inte byggs upp av massa reklam utan mera liksom att folk… 

typ Apple som folk… alla bara SNACKAR om det men de går inte ut med så jäkla mycket 

reklam. Man bara ”shit, har du testat den” och det tror jag man gör liksom genom att hålla 

ganska låg profil men ändå leverera sjuka grejer och visa sig i rätt sammanhang.” – Johan 

Han hävdade dock att det beror på vad det gäller, att recensioner i tidningar för 

teknikprodukter påverkar hans konsumtion av produkterna.  

Två av de yngre kandidaterna trodde att de påverkades mest av bloggar, och en 

nämnde TV-serier, där produkter som förekommer i Gossip Girl var det som påverkade henne 

mest. Två av de yngre nämnde även tidningar där de tittar på vad kändisar har på sig.  
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Hur viktigt är det med sociala medier? 

Då många företag förespråkar vikten i att förekomma inom sociala medier blev det relevant 

att fråga om deltagarna följer några varumärken genom sociala medier. Som tidigare nämnt 

hävdade två av de 15-åriga kvinnliga deltagarna att de påverkas mycket av bloggar men på 

frågan om de aktivt följer något varumärke, såsom till exempel genom att ha ”like:at” på 

Facebook eller genom Twitter svarade sex av åtta deltagare nej, med anledningen att det inte 

intresserar dem. En ansåg att han i så fall ville ha något i utbyte, såsom rabatt. Av de två som 

följer varumärken via Facebook-grupper hävdade återkopplade den ena att det är för att han, 

som han nämnt tidigare, vill veta vad ”folk snackar om” och den andra, som spenderar mycket 

tid med dataspel, följer den produktkategori han är mest intresserad av – film och dataspel.  

4.4 Hur resonerar unga kring de marknadsstrategier deras favoritvarumärken 

använder sig av? 

Några av deltagarna diskuterade mer ingående varför de gillade vissa varumärken där olika 

strategier inom marknadskommunikation kom upp: 

”Acne, för de har ett smart sätt att marknadsföra sig på, alltså hur Acne började med att de 

delade ut jeans som hade en speciell söm till hippa människor i Stockholm och så har de växt 

fram. Och så tror jag att det är än idag, att man ser Acne som ett märke som tuffa människor 

har på sig, och det tror jag har varit ett smart sätt att marknadsföra sig på och så har de 

schyssta idéer när det kommer till design och form, form och mode… sedan att de sysslar med 

olika andra saker, som reklam och så som jag tycker är intressant. ” – Johan, 21 år 

En hävdade att han gillade Redbull, inte så mycket för själva drycken i sig, utan för i vilka 

sammanhang den förekommer.  

”Om de är ute och hoppar fallskärm eller det är någon ny cool flyggrej, då är det alltid Red 

Bull som är sponsor. Då blir det såhär, även fast Red Bull är en energidryck, men själva 

varumärket syns överallt och det är verkligen såhär, man relaterar bra saker till det för det är 

alltid såhär spännande ävertyrsgrejer som det står för, så då får man en såhär positiv bild av 

Red Bull. Ett ungdomligt märke känns det som. ” – Markus, 20 år 

En annan var inne på samma spår:  
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”Quicksilver har varit jävligt smarta med att nå ut till snowboardåkare och så, genom att 

marknadsföra sig själva genom att synas på coola surfingvideos eller snowboardvideos eller 

typ när man gör feta trick… eh, då tycker man genast det är ballt. Även om man inte tycker att 

kläderna är så balla så tycker man att de som har kläderna på sig är balla, och det tycker jag 

också är smart. Att man får se dem som gör ett stort trick och har en, typ en mössa på sig som 

det står Quicksilver på så tycker man bara ’Åh, vad fett liksom’. ” – Johan, 21 år 

Här är det alltså sponsring som ger resultat för vad de förknippar varumärket med.  

Två av deltagarna kopplade vissa varumärken till Storytelling där en nämnde livsstilsmärken 

och att han vill bära varumärket om han utför en viss aktivitet som han förknippar varumärket 

med, såsom Gant och segling, och Acne med att de började med att dela ut jeans med en 

speciell söm till ”hippa” människor i Stockholm, medan en annan gillade varumärket Chanel 

eftersom det finns en historia bakom det.  

Endast en av deltagarna nämnde personalen i butiken som en viktig faktor.  

”En känsla av att jag vill gå in i affären, jag vill att det ska se proffsigt ut, jag vill att det ska 

se ut som de är kungar på det de gör, och så tycker jag, liksom jag ska dras mig till affären 

liksom, det ska vara trevligt och det ska vara bra personal och sådär.” – Rebecka, 15 år 

Här är alltså personal och känsla i fokus. 

Två av de yngre deltagarna ansåg att kompisar påverkar vad de har på sig vilket förmodligen 

påverkar mer för en 15-åring än någon som fyllt 20 år.  

 4.5 Hur förhåller de sig till Abercrombie & Fitch? 

De tillfrågade deltagarna hade haft kontakt med varumärket Abercrombie & Fitch/ Hollister 

och här var de yngre betydligt mer positivt inställda till varumärket, vilket också visar på att 

Hollister nått sin målgrupp. Den generella uppfattningen var att de inte riktigt visste 

skillnaden mellan Abercrombie & Fitch och Hollister, men flera av deltagarna visste att 

Hollister låg lägre i pris. De flesta nämnde de utmärkande butikerna som vid tillfrågningen 

om vad de visste om varumärket. De beskrev dem som ”mystiska” och ”mörkt” och ”bra 

känsla” och ”upplevelse att gå in i butiken”, ”hypeade”, ”avancerade”  ”lukter” och ”dofter”.  
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”Jag tycker Hollister är ett ganska traditionellt märke också. Det som är så bra är att det är 

ganska billigt. Jag gillar Hollister/…/ Affären liksom, den är så mystisk, det är så mörkt och 

det är så snygga människor där också, man drar sig till kläderna. Och kläderna är också… 

det kan vara rätt enformigt ibland. För det är verkligen så att om jag ser någon som har ett 

Hollister-plagg så vet jag att det kommer från Hollister, alltså, man känner igen alla kläder.” 

– Rebecka, 15 år 

 

De beskrev kläderna som ”traditionella”, ”vulgärt”, ”snygga jeans”, ”enformigt”, 

”amerikanskt”, ”i överkant”, ”stora tryck” och ”ungdomligt”. 

Två av deltagarna nämnde att det lockade att de varit i butikerna utomlands och att de sedan 

kommer till Sverige, medan två andra nämnde den attraktiva personalen som utmärkande 

drag.  

”Att de bara anställer sjukt snygga människor som jobbar i deras butiker som säljare. Ah, 

som nästan, vad jag har hört… jag har inte varit inne i någon av butikerna… jag vet inte, de 

har ju öppnat en ny i Stockholm men jag har inte varit inne där men man har bara hört att de 

står typ och såhär, står som… poserar utanför deras butiker liksom. Typ som levande 

skyltdockor som är sjukt snygga och ah, det är ju bra, tycker jag. Det säljer ju liksom.”- 

Johan, 21 år 

5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Hur ser dagens unga på varumärken och vilka egenskaper bör de ha för att få dem att 

konsumera?  

Generation Y, eller 80- och 90-talister, väljer varumärken de känner till med ett visst rykte, 

och konsumerar de varumärken som utmärkt sig på speciella sätt eller som förmedlar en viss 

känsla. Varumärken behöver nödvändigtvis inte vara dyra, utan känslan eller imagen kring 

varumärket är viktigare. Anders Parments teorier kring hur 80- och 90-talisterna resonerade 

kring konsumtion visade sig relevanta. Det är omöjligt att få en korrekt bild av en hel 

generation på enbart åtta kvalitativa intervjuer, men vid granskning av de svar som gavs går 

det att dra slutsatsen att de flesta valen är mer emotionella än förnuftiga.  
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 Även Van den Bergh och Behrers teori om att varumärken bör spela på positiva 

känslor visade sig stämma. Majoriteten av de tillfrågade valde favoriter som ofta förknippas 

med positiva egenskaper. Av Kotlers positoneringsmetoder var den som fungerade bäst på de 

som intervjuades kvalitets- / prispostionering, där det diskuterades kring hur de uppfattade 

många varumärken som att ge mer värde för pengarna eller att det valda varumärket stod för 

god kvalitet. Ungdomarna var medvetna om varumärkena och varför de gillade dem, de äldre 

i större utsträckning än de yngre. Varumärkena hade därmed lyckats positionera sig på ett sätt 

hos ungdomarna som föll i deras tyckte. Däremot verkade det som om L’Etangs teori om 

´transparency’ eller genomskinlighet vara mindre viktigt för unga. Att varumärket var 

spännande var den viktigaste av Aakers fem varumärkespersonligheter som presenterades, 

medan kvalitet och kompetens var den viktigaste känslan. Ungdomarna ansåg alltså att dessa 

spelade mer roll än om företaget ansågs som ärligt.  

Hur hänger människors identiteter ihop med de varumärken de föredrar? 

Majoriteten av ungdomarna tyckte att det var viktigare att varumärket visar vem de än, 

snarare än att de ska upplevas på ett visst sätt genom att konsumera varumärket. Detta visar på 

att det är viktigt för varumärken att möta ungdomarna där de är, och att skapa sin 

varumärkesidentiet med utgångspunkt från sin målgrupps identitet, snarare än tvärtom. Detta 

hänger ihop med Anders Parments teori om att denna generation 80- och 90-talister är en 

individualistisk generation. De vill inte rätta sig in i ledet utan väljer det som passar dem.  

Flera av ungdomarna ansåg också att det var viktigare vilket varumärke det var 

när det var saker som syntes utåt. Samtidigt finns det anledning att hävda att även om 

ungdomarna hävdar att de inte vill bli någon genom vad de väljer, så väljer, enligt Aaker, 

människor vad som framhävs. Även om Generation Y är individualister och hävdas ha starka 

identiteter, kan de alltså ”vinkla” denna identitet så att personen som presenteras är den de 

anser att de är, snarare än vad som kanske uppfattas utifrån. Organisationer som levererar 

produkter för unga som direkt har att göra med hur folk upplever dem, bör jobba mer med att 

hitta vad som upplevs som ”rätt” varumärke hos målgruppen, medan de som syns mindre utåt, 

såsom livsmedel, bör jobba mer med pris eller känsla i butiken. Det märktes att de som var 

äldre hade en större tendens till att välja vad Dahlén och Lange kallar för informativa 

produkter, alltså saker som hjälper till i vardagen, medan de yngre nästan enbart valde 

transformativa, alltså saker som vi ”unnar oss”. Återigen har detta med största sannolikhet att 

göra med att de som är äldre och flyttat hemifrån behöver saker medan de yngre får sådana 
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varor, såsom livsmedel, genom sina föräldrar och därför fokuserar mer på transformativa 

produkter.  

Vilket medium är den mest effektiva kommunikationskanalen för att nå ut med ett 

varumärke? 

Enligt studien framgår det att vid valet av medium är det viktigt att företag känner till 

målgruppens intressen och identitet, då detta är direkt kopplat till vilket medium unga tar till 

sig. Intervjuernas resultat visade till exempel att en filmintresserad 20-åring tar till sig TV-

reklam medan en 15-årig klädintresserad tjej påverkas mer av en blogg. Alltså är Dahlén och 

Langes teori om direkt matchning högst aktuellt för företag för att bäst hitta målgruppen inom 

Generation Y. Med ICA som undantag stämde teorier om att de transformativa produkterna 

förmedlar en känsla medan de informativa innehåller mer saklig information. De tillfrågade 

hade mer att säga angående en viss känsla kring transformativa produkter, såsom Acne, Red 

Bull och Abercrombie & Fitch. 

Hur resonerar unga kring de strategier deras favoritvarumärken använder sig av och hur 

förhåller de sig till Abercrombie & Fitch? 

Sponsring visade sig vara effektivt, där de resonerade kring hur varumärket automatiskt får 

positiva associationer om de förekommer i rätt sammanhang, även om produkten kanske inte 

nödvändigtvis är speciellt extraordinär. Word-of-mouth nämndes också. Det går dock att anta 

att det krävs viss branschkunskap för att känna till detta uttryck eller för att veta vilka faktorer 

som påverkar synen på varumärken. Olika sätt att uttrycka detta förekom dock hos flera av 

deltagarna, där det ofta var direkt kopplat till någon form av Storytelling – alltså att 

organisationen använt sig av strategier har fått folk att prata om varumärket utan att de 

egentligen förstått att detta har planerats.  

Abercrombie & Fitch är ett typiskt exempel på ett företag som spelar på prestige 

runt varumärket och som har den dyrare prissättningen mer som en indikation på den livsstil 

kunderna lever utan att egentligen kanske ha en speciellt enastående kvalitet. Vad som 

inhandlas under ett besök i någon av butikerna spelar mindre roll än den känsla som finns i 

butikerna, och den känsla konsumenten bär med sig vid användning av plagget. Plagget blir 

en symbol för den känsla som varumärket förmedlar. Hollister är en, vad Dahlén och Lange 

kallar högengagemangsprodukt och en transformativ produkt för de flesta köpare. Hollister 

har skapat en fiktiv person som lever ett liv som de tror att målgruppen eftersträvar.   
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De flesta av de tillfrågade associerade Abercrombie & Fitch just till butikerna 

och stämningen i dem. Det var positivt för varumärket att det var amerikanskt och att det 

fanns utomlands. Associationerna till varumärket går att koppla till den tidigare uppfattningen 

av att varumärket ska vara spännande.  

Sammanfattning – vad ska företag tänka på när de kommunicerar med Generation Y?  

80- och 90-talister är vana att välja och är mer emotionella är förnuftiga i sina val. En positiv 

känsla kring varumärket är viktig och de väljer varumärken som redan speglar vilka de är, 

därför är det viktigt att lära känna sin målgrupp. De viktigaste egenskaperna hos ett 

varumärke är att de ska vara spännande, och varumärket ska förmedla en känsla av kvalitet 

och kompetens.  

 Det är viktigare att det är rätt varumärke på saker som syns utåt, medan priset är 

viktigare på saker såsom livsmedel. Valet av medium bör vara anpassat efter vilken typ av 

intressen målgruppen har. Andra typer av effektiva kommunikationskanaler visade sig vara 

sponsring och olika typer av Storytelling. Abercrombie och Fitch är ett starkt varumärke hos 

denna generation 80- och 90-talister, och är ett varumärke som arbetat med olika strategier 

inom marknadskommunikationen som gör att unga främst inte associerar varumärket med just 

det de säljer – kläder – utan med känslan i butikerna. Därför kan Abercrombie & Fitch/ 

Hollister fungera som ett bra exempel på ett företag som lyckats hitta nya sätt att 

kommunicera med Generation Y.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 

35 
 

KÄLLFÖRTECKNING 

Tryckta källor 

Aaker, David.A. (1991), Managing Brand Equity. New York: The Free Press.  

Aaker, David A. (1996) Buildning Strong Brands. London: Simon & Schuster UK Ltd. 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008) Tolkning och reflektion. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bernstein, David (1984) Company Image and Reality: A Critique of Corporate 

Communications, Eastbourne: Holt, Rinehart and Winston Ltd.  

Curtis, Michael (1991) ’Introduction’, in Lippman, W., Public Opinion, New Brunswick, NJ: 

Transaction Publishers. 

Dahlén, Micael & Lange, Fredrik (2009) Optimal Marknadskommunikation. 2:a uppl. Malmö: 

Liber.  

Dennisdotter, Emma & Axenbrandt, Emma(2008) Storytelling. Malmö: Liber.  

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Kotler, Philip., Armstrong, Gary, Saunders, John och Wong, Veronica (1999) Principles of 

Marketing. 2:a uppl. Harlow: Prentice Hall Europe.  

Kotler, Philip (2000) Kotler on Marketing .London: Simon & Schuster UK Ltd.  

L’Etang, Jacquie (2009) Public Relations, London: Sage Publications Ltd.  

Lippman, Walter (1991) Public Opinion, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.  

McCracken, Grant (1988) The Long Interview. London: SAGE Publications Ltd.  

Myers, David (2008) Social Psychology. 9:e uppl. New York: McGraw-Hill.   

Parment, Anders (2008) Generation Y. Framtidens Konsumenter och medarbetare gör entré. 

Slovenien: Liber AB. 



     
 
 

36 
 

Pickton,David  & Broderick, Amanda (2005) Integrated Marketing Communications. Harlow: 

Prentice Hall.  

Van den Bergh, Joeri & Behrer, Mattias (2011) How Cool Brands Stay Hot – Branding to 

Generation Y. London: Kogan Page Limited. 

Östbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2008) Metodbok för 

medievetenskap. Slovenien: Liber AB.  

Otryckta källor 

Personliga intervjuer med: 

Markus, 20 år, som student, Liljeholmen 

Filippa, 15 år, student, Nacka 

Johan, 21 år, student, Högdalen 

Rebecka, 15 år, student, Nacka 

Jonas, 20 år, säljare, Stockholm 

Martina, 15 år, student, Nacka 

Anna, 22, år, student, Lund 

Jakob, 23 år, student, Lund  

Elektroniska källor 

http://abcnews.go.com/Entertainment/abercrombie-fitch-asks-situation-change-

clothes/story?id=14325366#.TsOme8NFuso. Datum: 2011-11-16. 

http://www.andersparment.com/om_anders.html.Datum: 2012-01-05. 

http://www.barometern.se/bonus/nu-kommer-generation-y---smarta-och-

uppkopplade(61555).gm. Datum: 2011-12-22. 



     
 
 

37 
 

http://business.transworld.net/8642/features/how-hollister-co-stole-surf-eight-years-after-

abercrombie-fitch-invaded-the-surf-market-what-can-be-done-to-defend-against-them/. 

Datum: 2011-10-10. 

http://www.businessweek.com/1999/99_07/b3616001.htm. Datum: 2011-12-22. 

http://www.dn.se/livsstil/trend/sa-skapas-en-historia-som-gor-plaggen-unika. Datum: 2011-

10-04. 

http://eu.abercrombie.com/webapp/wcs/stores/servlet/StoreView?catalogId=11556&langId=-

1&storeId=19159. Datum: 2011-10-04. 

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2009/jun/24/history-abercrombie-fitch-fashion. 

Datum: 2011-10-04. 

http://www.guardian.co.uk/money/2008/may/25/workandcareers.worklifebalance. Datum: 

2011-12.22. 

http://www.geert-hofstede.com/. Datum: 2011-10-09. 

http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/halsa/article58041/Generation-Y---vagrar-bli-

vuxen.html. Datum: 2011-12-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 

38 
 

BILAGOR 

Intervju på Wayne’s Coffee Hornsgatan med Markus, 20 år, Liljeholmen, 7/12 2011 

I: Tänkte börja fråga lite om dig först, yrke? 

M: Student. 

I: Var bor du? 

M: I Liljeholmen 

I: Vad spenderar du mest pengar på varje månad tror du, om vi säger månadsvis? 

M: På mat 

I: Mat? 

M: Ah 

I: Okej, förutom att studera, har du några andra fritidsintressen som… 

M: Alltså jag vet inte om att jobba gills som fritidsintresse men ah, att jobba, att vara med 

kompisar, att spela TV-spel och lite data, se på film, gå på bio… ah 

I: Vad jobbar du med? 

M: Jag jobbar som pedagog och som volontär för Röda korset 

I: Okej, du pluggar då på universitetet, eller? 

M: Ah, på högskolan 

I: Vad pluggar du? 

M: Jag pluggar industriell ekonomi 

I: Hur ställer du dig till varumärken i allmänhet, är det viktigt för dig vilket varumärke du 

väljer? 
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M: Alltså aktivt känns det inte som att det är så viktigt men jag tror i bakhuvudet så tror jag 

att varumärket påverkar mer än vad jag liksom tror egentligen.  

I: Mm, okej. Om du skulle bedöma hur viktigt ett varumärke är för dig lite spontant på en 

skala 1-5, vad skulle du säga då? 

M: Aktivt hade jag nog sagt 2 av 5, men såhär passivt så tror jag 4 av 5.  

I: Mm okej. Om du skulle nämna fem favoritvarumärken, vilka skulle du nämna då? 

M: Okej, så i typ mat så hade jag nog sagt… läsk och Coca Cola. Så Coca Cola som 

varumärke. Och typ bilar så hade jag nog sagt Mustang. Och klädesmärke så hade jag nog 

sagt, ja nu är det vinter, så typ Peak Performance kanske, eeeh, två till… jag gillar Red Bull 

som varumärke, jag tycker det är ganska coolt varumärke, de håller på med äventyr och 

massa… det är ganska speciellt. Och sen så tycker jag om… något varumärke som jag inte 

köper men tycker om, jag vet inte om det är ett varumärke men alltså Astra Zeneca, det är ett 

företag men det är ju som ett varumärke också. Så det tycker jag är ett bra varumärke.  

I: Mm, okej. Om vi tittar på dem som du har nämnt nu då, varför gillar du dem? Ska vi börja 

från början, du sa Coca Cola, vad är det som är så bra med Coca Cola? 

M: Alltså, det är bara att man relaterar det såhär… alltså det är gott. Så alltså jag relaterar det 

till bra saker och då blir det, alltså då relaterar jag varumärket till bra saker. Så det är väl 

därför, alltså, det gör mig gott, och då gillar jag varumärket, kan man säga.  

I: Okej, Red Bull?  

M: Alltså själva drycken Red Bull, den har inte så mycket, det är ju bara en energidryck, men 

alltid när jag tittar på såhära, äventyrs… alltså de är ute och hoppar fallskärm eller det är 

någon ny cool såhära, flyggrej, då är det alltid Red Bull som är sponsor. Då blir det såhär, 

även fast Red Bull är en energidryck, men själva varumärket syns överallt och det är 

verkligen såhär, man relaterar bra saker till det för det är alltid såhär spännande ävertyrsgrejer 

som det står för, så då får man en såhär positiv bild av Red Bull. Såhär ungdomligt märke 

känns det som.  

I: Okej, vad sa du mer, Astra Zeneca? 
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M: Ah, men det är lite mer diffust. Det är lite... jag sa bara att det var bra för det är ett starkt 

läkemedelsföretag och det hjälper människor med läkemedel och det typ såhära… ja, det 

känns bara som att det typ är bra för samhället eller vad man ska säga.  

I: Mustang? 

M: Mustang är för att jag alltid har gillat en speciell bil som är Mustang GT och den känns 

såhär, kraftig, eller någonting. 

I: Av dem du nämnde där, kan du hitta några gemensamma nämnare? Någonting som är 

viktigt sådär i allmänhet, om du skulle beskriva dem med något ord? 

M: Alltså om jag skulle ha beskrivit dem med ett ord så skulle jag nog beskrivit dem som 

mig… för de är, alla varumärken som jag gillar, de har med min personlighet att göra. Typ 

Red Bull för äventyr för jag gillar äventyr och typ Astra Zeneca att typ såhär hjälpa, speciellt 

typ barn i Afrika och sådär, jag gillar att de också får hjälp på något sätt. Och eh, vad sa jag 

mer? Ah Coca Cola, det har jag, alltså det är min vardag, man bara dricker det. Det är såhära, 

verkligen mest basic typ i min vardag. Och Mustang och Peak Performance, de är lite mer, eh 

ah, bara min bild av dem är bra. Alltså det verkar som ett bra klädmärke och ett bra bilmärke.  

I: Mm, Peak Performance, om vi går tillbaka till det, vad är det som är så bra med Peak 

Performance? 

M: Just att det är vinter ju som kom jag att tänka på dem, för jag kommer ihåg min vinterjacka 

för några år sedan, den var såhär, verkligen höll asbra, var varm i alla väder och den var aldrig 

såhär för varm heller, även om det var varmt ute så var den såhär perfekt, typ. Alltså den 

gjorde alla funktioner som den skulle, som en jacka liksom behöver. Och den var snygg 

också.  

I: Du sa det, att de speglar dig själv, att det är din personlighet, så det är viktigt att 

varumärket speglar din personlighet eller ska du genom att bära varumärket få en viss 

personlighet? Förstår du hur jag menar? 

M: Jag tror det är både och. Alltså, jag tror det har med mitt svar att göra också alltså det där 

med aktivt, att det bara är 2 av 5 på aktivt väljande, och då väljer jag nog hellre saker som… 

varumärken som är, som representerar min personlighet liksom, medan andra som kanske 

tycker att det är viktigare med, eh, alltså de som säger liksom 5 av 5, det kan vara liksom 
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fjortisar kan jag tänka mig på klädesmärken att ah, men, de har hört att Ralph Lauren är 

jättefint, så då har de på sig Ralph Lauren och då så typ såhär formas de mer efter varumärket, 

än vad någon som inte bryr sig gör. Jag tror inte jag formas speciellt mycket av varumärkena.  

I: Okej, mm. Du pratade lite också om olika typer… vad dina favoritvarumärken står för, man 

kan prata om fem olika varumärkespersonligheter: ärlig, spännande, kompetent, sofistikerad 

och tuff. Vad tycker du är viktigast, vilket typ av tillvägagångssätt tycker du är bäst hos ett 

varumärke? Om du tittar på beskrivningarna här (visar lappen, se tidigare intervju).  

M: Eh, jag hade nog sagt ärlig som viktigast, den första. 

I: Ärlig, okej, du får säga flera.  

M: Okej, ärlig… och spännande. Och kompetent.  Sen så tycker jag inte de två sista är lika 

viktiga. Alltså sofistikerad och tuff.  

I: Mm, så det är inte lika viktigt? 

M: Nej, det känns inte lika viktigt.  

I: Mm, okej. Vilken känsla tycker du att ett varumärke ska förmedla? 

M: Det ska vara en professionell känsla, som att om man köper eller använder deras produkt 

så ska man veta att den håller vad den lovar. Den ska fungera som det är sagt.  

I: Mm, okej. Finns det några produkter där det spelar mer eller mindre roll vilket varumärke 

det är? 

M: Ah, det gör det absolut. Alltså generellt så är det ju så att klädesmärken, ofta så är ju 

varumärket väldigt viktigt i många kretsar. Medan jag tror att det är mindre viktigt på andra 

saker, alltså på matvaror, då är varumärket inte speciellt viktigt men där är det snarare priset 

som är väldigt viktigt. Men på klädesmärken, då är priset inte lika viktigt fast klädesmärket är 

viktigare, alltså i de kretsarna eller vad man ska säga. Så det är stor… Det beror på vilken 

bransch man är i tror jag.  

I: Okej, mm. Varumärken försöker ju ofta kommunicera med varandra genom olika typer av 

medier, vilken typ av media anser du vara det som påverkar dig mest när det gäller 

varumärken?  
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M: Ah, på klädesmärken så tror jag att det är tunnelbana och sådana här olika, liksom 

modellbilder och sådant där, affischer. Medan andra, t. ex bilvarumärken och sådant där, då är 

det mer på TV-reklamer och sådant där, de har sina, liksom bilreklamer och sådant där. Så det 

liksom beror på lite, vad det är för någonting.  

I: Okej. Följer du några varumärken genom sociala medier? 

M: Om jag följer några genom sociala medier? Nej jag tror inte det. Jag förstår inte riktigt hur 

jag skulle göra det…  

I: T. ex har du likeat något på Facebook så kan man ju få uppdateringar… 

M: Nej det har jag inte gjort, nej.  

I: Finns det någon anledning till det? 

M: Det är bara för att jag inte är speciellt, liksom, alltså det är inte ens sådär aktiv del i mitt 

liv, varumärken, men det är bara såhära, jag följer inte riktigt något varumärke.  

I: Okej. Är kläder viktigt för dig? 

M: Nej, inte speciellt. 

I: Har du hört talas om Abercrombie & Fitch och Hollister? 

M: Ah 

I: Hur skulle du beskriva dem? 

M: Alltså jag kan inte tillräckligt mycket om dem för att liksom kunna ge en bra beskrivning 

men jag vet inte det är såhär, ett bra klädesmärke liksom, det är… ah jag vet inte så mycket 

om dem faktiskt. 

I: Okej, eh, vet du om de finns i Sverige eller bara utomlands? 

M: Jag tror de finns i Sverige men jag kan typ inget om dem. Det är ett mer finare 

klädesmärke tror jag.  

I: Okej, jättebra, vi avslutar där. Tack!  
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Intervju på Barista i Nacka Forum med Filippa, 15 år, Nacka 18/11 2011 

Intressen: Fotboll (går fotbollsinriktning), kläder och att sjunga 

I: Okej, vilka är dina fem favoritvarumärken inom alla kategorier? 

F: Eh, ah, Gant, bland annat, eh, Ralph Lauren, använder jag mycket, Abercrombie, eh, så 

handlar jag mycket, eh, men HM handlar jag mycket på också. Och… Zara.  

I: Mm, om du tänker, utanför kläder, kommer du på någonting som du använder mycket eller 

tycker om?  

F: Ehh, alltså typ, du menar… 

I: Det kan vara McDonalds, det kan vara… typ hårschampo, förstår du?  

F: Mm, Matrix, det gillar jag.  

I: Mm, okej. Varför gillar du de här varumärkena?  

F: Därför att de har stil. Det är inte såhär… alltså främst kanske Ralph Lauren och Gant som 

har lite mer kvalitet liksom, det är ju…alltså, mer stil på dem än, om man jämför med HM och 

Gina tricot och sådär till exempel.  Ehh, och typ, det här Matrix som jag använder, det är 

massa hårprodukter, det är typ de bästa jag har använt för jag har provat massa, men aldrig 

hittat liksom, såhär bästa för mig, om man kan säga så.  

I: Mm, okej, em, vad är viktigt för dig när du bestämmer vilket varumärke du ska välja?  

F: Ah, alltså, det är väl, hur plagget ser ut, för det första. Eh, det behöver inte vara liksom, 

dyraste hela tiden. Bara det sitter bra och sådär.  

I: Vilken känsla tycker du att ett varumärke ska förmedla?  

F: Kvalitet, för det första. Ah, men alltså att det ska vara lite stilrent.  

I: Mm, okej. Ska ett varumärke spegla din personlighet eller ska du genom att bära det 

varumärket få en viss personlighet? Förstår du hur jag menar?  
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F: Ja, ah jag fattar. Eh, alltså egentligen tänker jag inte så mycket på det när jag handlar, 

men… det ska väl mest spegla min personlighet, tror jag. För att jag har valt det liksom, för 

att jag tycker om det.  

I: Mm, okej. Man pratar också om fem olika typer av varumärkespersonligheter: ärlig, 

spännande, kompetent, sofistikerad och tuff. Du får jättegärna kolla här, vad ja menar, (visar 

lappen, se tidigare intervju), vilket är viktigast för dig, när du väljer vilket märke det är?  

F: Ehhm, får man välja flera?  

I: Ah.  

F: Eh, spännande… och sofistikerad tror jag.  

I: Okej. 

F: Ah.  

I: Finns det några produkter där det spelar mer eller mindre roll vilket varumärke det är?  

F: Ah, men kläder framför allt.  

I: Där spelar det mer roll? 

F: Ah, det tycker jag. För att det, alltså, oftast är bättre kvalitet. Men och sen typ såhära, 

hårprodukter och sådant. Ah, men det är samma där, kvalitet och att man vet att det funkar för 

en själv liksom, inte bara… för det är olika för alla ju.  

I: Mm, okej. Mindre då, när spelar det mindre roll? 

F: Ehh, det skulle kanske såhär, skor kanske, mindre roll. Eh, ah, det tror jag.  

I: Okej. Varför är det så då? Varför spelar det mer roll när det är kläder och mindre när det är 

skor?  

F: För jag tycker man lägger mer märke till kläder, det är väl typ det första man ser om man… 

för jag menar det är inte ofta man, alltså i alla fall för mig själv, att man går runt med 

jättespeciella skor liksom, så. För det är väl mest klassiskt, typ Converse eller så.  

I: Mm.  
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F: Ah, men det är väl för att man lägger första ögonkastet på kläderna, kanske.  

I: Mm, okej. Och sen… varumärken försöker ju alltid kommunicera till sin målgrupp via 

olika medier. Vilka medier tror du påverkar dig mest?  

F: Eh, ja du… Nej men det är väl för att man ser folk som har det man vill ha. Som man ser 

liksom i sociala livet och då sen på internet tror jag man tar till sig mycket tror jag. I alla fall i 

min ålder för det är ju jättemycket bloggar och sådära som man får upp liksom. 

I: Du nämnde bloggar. Finns det någon speciellt typ av internet… är det bloggar då?  

F: Ah, det är bloggar.  

I: Följer du några varumärken genom sociala medier. T.ex. genom att like:a på Facebook 

eller något sådant?  

F: Nej, det gör jag inte.  

I: Finns det någon anledning till det?  

F: Alltså… det är väl mest om man ser någonting på internet eller alltså, om någon har lagt 

upp en bild på vad de har på sig eller någonting, då kollar jag upp det i affärerna i stället. Så 

att man, ah. 

I: Mm, okej. Jag har skrivit lite om Hollister och Abercrombie & Fitch, och du nämnde det 

också som ett av dina varumärken. Vad tänker du om dem? Om vi säger Hollister då, har du 

varit i butikerna i Sverige?  

F: Ah, ja det har jag. Alltså butiken i Sverige, det är väl lite, alla dem butikerna är jättelika 

varandra, det är precis samma koncept i alla affärer, och det är ju såhär, det är ju såhär lite, bra 

känsla. Vi var i London med fotbollslaget, då var vi på Abercrombie. Eh, och Hollister och 

Abercrombie är väl lite samma sak liksom.  

I: Mm. 

F: Eh, men det är kul liksom, för när man varit utomlands och sett det och sen så kommer det 

till Sverige och det är precis likadant, för man kanske förväntar sig på ett helt annat sätt 

liksom… när de kom till Sverige. Så det tycker jag är kul. Att det är precis likadant. Och sen 
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så, att, det känns liksom, även fast det finns i Sverige och har kommit hit så känns det mer 

amerikanskt liksom. Och att det är lite speciellare. Det blir väl vanligare och vanligare men 

fortfarande så är det liksom något helt annat än vanliga HM och sådär.  

I: Mm, vet du skillnaden mellan Hollister och Abercrombie & Fitch?  

F: Det är väl Hollister som är lilla, lilla systermärket om man säger så.  

I: Mm, de har lite olika inriktningar nämligen så jag tänkte bara kolla nämligen för det är just 

det här jag skriver om lite just om hur de kommunicerar för Hollister ska vara ett surfarmärke 

nämligen, och det är ju inte Abercrombie & Fitch på samma sätt. Men ah, det är lite intressant 

att se om de hade lyckats med det eller inte, men antagligen inte då. För det visste jag faktiskt 

inte heller innan men… 

F: Ja, alltså jag har vetat att de hör ihop på ett eller annat sätt men inte att det var liksom, olika 

inriktningar.  

I: Ja alltså, de ska spegla surfkulturen i Kalifornien typ. Ah. Nej men jag tror jag fick svar på 

allting där. Supertack!  

 

Intervju på Coffeehouse by George, Götgatan, med Johan, 21 år, Stockholm 14/12  2011 

I: Så först lite standardfrågor då… Yrke? 

J: Student. 

I: Var bor du någonstans? 

J: Högdalen, Stockholm. 

I: Vad spenderar du mest pengar på varje månad? 

J: Ehh, mat och alkohol. 

I: Har du något extrajobb vid sidan av studierna?  

J: Ah, som säljare. Kläder.  
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I: Har du några fritidsintressen vid sidan av att plugga? 

J: Eh, fotboll, håller jag på mycket med. Och eeh, ah fotboll.  

I: Okej, ah, vad pluggar du för någonting? 

J: Jag pluggar TV-produktion. 

I: Hur märkesfixerad skulle du säga att du är på en skala 1-5? 

J: Eeh, 5. Jag tror att det är undermedvetet, att jag tycker saker med ett bättre märke är bättre 

än saker utan märke. Fast, även om man tycker såhär snygghets, om man tycker något som jag 

tycker är snyggare så tycker jag att något med ett märke är snyggare än något som inte har ett 

märke. Undermedvetet, absolut.  

I: Okej, vilka är dina fem favoritvarumärken inom alla kategorier? 

J: Alla kategorier? 

I: Mm, varumärken.  

J: Då måste jag säga… Gant, Acne, eeeh, vad fan heter det… ah, Paul Smith… 

I: Det behöver inte bara vara kläder.  

J: AS Roma, är det ett varumärke? Gant, gillar jag… jag gillar…eh, vad heter det… Carlsberg 

säger vi då. 

I: Okej, eh, varför gillar du dem, om vi börjar från början… varför gillar du Gant? 

J: Jag gillar Gant för att jag tycker att det är schysst, schyssta grejer, schyssta kläder. Eh, med 

schyssta idéer och så.  

I: Ah, okej. Schyssta idéer, hur menar du då?  

J: Eh, då menar jag, alltså schyssta idéer till hur man ska klä sig, att kläder och mode handlar 

om ett levnadssätt liksom, en typ av livsstil och så liksom. Det tycker jag är schysst.  

I: Okej, Carlsberg? 
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J: Carlsberg, det tycker jag för de har varit så jä*la smarta med deras reklamer och 

marknasföring, hur de vänder sig mot rätt målgrupp. Eh, jag tycker de har såhär, jävligt 

smarta reklamer.  

I: Hur menar du då, kan du ge något exempel? 

J: Eh.. Probably the best beer in the world liksom, vad fan. *Ler stort*.  

I: Yes, okej, Paul Smith? 

J: Eh, ah, det är väl inte riktigt av någon store anledning än att de gör snygga kläder. Jag kan 

inte ge någon bättre… varför jag tycker… nä det kan jag inte säga.  

I: AS Roma? 

J: Nej, det är bara, det är inget varumärke, kan jag byta?  

I: Jo, men det är väl ett varumärke? Det skulle jag säga att det är.  

J: Jo, men det är ett fotbollslag som vänder sig till en viss typ av människor på ett visst sätt * 

skratt*. 

I: Vilken typ av människor? 

J: Typ, de fångar, de har fångat en hel stad som… de har lyckats intressera en hel stad med 

samma… jag vet inte * skratt*… de har lyckats fånga en hel stads uppmärksamhet och fånga 

ett fotbollsintresse och en passion på ett bra sätt.  

I: Mm, okej. Acne då? 

J: Acne, för de har jä*gt smart sätt att marknadsföra sig på, alltså hur de började Acne typ att 

de har bara… Acne började med att de delade ut jeans som hade en speciell söm till hippa 

människor i Stockholm och så har de växt fram. Och så tror jag att det är än idag, att man ser 

Acne som ett märke som tuffa människor har på sig, eh, och det tror jag har varit ett jävligt 

smart sätt att marknadsföra sig på och så har de schysst… de har schyssta idéer när det 

kommer till design och form, form och mode… sedan att de sysslar med olika andra saker, 

som reklam och så som jag tycker är intressant.  
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I: Väldigt bra svarat, okej. Om vi säger Gant, du sa en viss livsstil, vad tycker du… vilken typ 

av livsstil tycker du att ett varumärke…  

J: Nej, men liksom… om ett varumärke utmärker en speciell livsstil, då är det så jävla lätt att 

relatera till varumärket till en viss sak. Om jag vill se mig själv som en… Eller om jag liksom 

är ute och seglar till exempel och jag liksom... då tänker jag ju direkt på Gant för som ett 

seglar- och lite båtmärke liksom. Eh, och det tycker jag är smart och bra liksom. På ett smart 

sätt liksom.  

I: Mm, det kallas Storytelling inom marknadsföring och PR ehm… 

J: Ah, okej coolt. 

I: Du tycker alltså att det är ett väldigt bra sätt för företag att marknadsföra sig på?  

J: Mm, jag tycker det är smart liksom. Man knyter sig själv inte till mode och vad som är 

trendigt utan man knyter sig mer till en, till ett större perspektiv eh, ah, också, och kanske mer 

att det just… om man tittar såhär i sociala sammanhang liksom, att det kanske handlar mer om 

såhär sociala klasser eftersom det kanske, att man blir indelad i en speciell klass vad man har 

för liksom.. ah, om man bär Gant eller inte. Men det tycker jag inte, det har inte riktigt med 

saken att göra.  

I: Mm, okej. Eh… kan du nämna några andra exempel där de har använt sig av den här… de 

här tekniken, där du kan hitta en story… Acne är ju ett annat exempel som du nämnde… 

J: Ja, typ… olika såhär, nämen andra märken som till exempel såhär Quicksilver och sådana 

saker som har varit jävligt smarta också med att liksom nå ut till snowboardåkare och så, 

genom att marknadsföra sig själva genom att såhär, synas på coola surfingvideos eller 

snowboardvideos eller typ när man gör feta trick… eh, då tycker man genast det är ballt. 

Även om man inte tycker att kläderna är så balla så tycker man att de som har kläderna på sig 

är jävligt balla, och det tycker jag också är jävligt smart. Att man får se dem som gör ett stort 

jävla trick och har en, typ en mössa på sig som det står Quicksilver på så tycker man bara 

”Åh, jävlar, vad fett liksom”.  

I: Okej. Skulle du anse dig själv vara klädintresserad? 

J: Eh, ja!  
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I: Okej. Hur mycket spenderar du på kläder varje månad? 

J: Eh, i snitt, om man tänker så så kanske 1000, 2000 spänn i månaden.  

I: Okej, mm. Känner du till Abercrombie & Fitch? 

J: Mm, det gör jag.  

I: Även Hollister kanske?  

J: Eh, nej det gör jag inte. 

I: Eh, vad vet du om Abercrombie & Fitch då?  

J: Att de bara anställer sjukt snygga tjejer som jobbar i deras… eller sjukt snygga människor 

som jobbar i deras butiker som säljare. Ah, som nästan, vad jag har hört… jag har inte varit 

inne i någon av butikerna… jag vet inte, de har ju öppnat en ny i Stockholm men jag har inte 

varit inne där men man har bara hört att de står typ och såhär, står som… poserar utanför 

deras butiker liksom. Typ som levande skyltdockor som är sjukt snygga och ah, det är ju bra, 

tycker jag. Det säljer ju liksom.  

I: För de använder sig också lite av just den här Storytelling-tekniken, ehm, vet du någonting 

om deras kläder eller vad de står för som livsstilsmärke? 

J: Ingen aning alls.  

I: Okej. Vilka ord skulle du beskriva ditt varumärke du dras till med?  

J: Eh, klass, historia eh, och som har ett budskap, ett statement av något slag. Som säger 

någonting om mig kanske.  

I: Okej. Vilken känsla tycker du att ett varumärke ska förmedla? 

J: Eh, de ska förmedla någon form av stillhet och lugn, inte någon form av liksom… ah men 

stillhet och liksom trygghet. Och liksom… jag vill känna mig, jag känner alltid att jag är trygg 

i mig själv och då vill jag bara ha saker som symb… liksom ger mig den här tryggheten. Eh, 

ah, trygghet.  
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I: Alright. Tycker du att varumärket ska spegla din personlighet eller ska du genom att bära 

varumärket få en viss personlighet? Eller uppfattas på ett visst sätt? 

J: Nej, jag tycker att, alltså, jag ska välja varumärke som speglar mig själv. Men ah, jag vet 

inte hur mycket det stämmer men det är så jag vill i alla fall att det ska vara.  

I: Det går att tala om fyra olika varumärkespersonligheter, du kan titta här om du vill, ärlig, 

spännande, kompetent, sofistikerad och tuff. Vilken eller vilka skulle du säga är viktigast för 

dig när du väljer varumärke?  

J: Eh, oo, jag tycker alla är viktiga liksom. Man dras ju till saker som är spännande hela tiden, 

eftersom, jag vet inte, jag som person är väldigt nyfiken och tycker allting är spännande och 

vill ju ha, alltid söker efter spännande grejer liksom. Samtidigt som jag gillar trygghet så 

kanske det inte riktigt går ihop men sedan tuff, såklart, eftersom jag ser mig själv som en tuff 

kille. Men sedan sofistikerad eftersom jag inte vill… Eh, tuff, sofistikerad… skulle jag… 

spännande, tuff är nog de viktigaste. Eh, ah.  

I: Kan du nämna några exempel på varumärken som skulle vara spännande och något som 

skulle vara tufft?  

J: Eh, spännande. Eh, tufft, då tycker jag skinnjackor och sådana grejer. Typ Mc-jackor och 

så, det tycker jag är tufft som fan liksom. Eh, tufft och spännande tycker jag fan är rätt likt 

liksom. Jag tycker tufft är ju spännande.  

I: Mm.  

J: Men exempel är väl… vad fan. Jag är så jävla dålig på att komma på namn på grejer som 

jag tänker på. Men till exempel, HM är jävligt ospännande *skratt* och jävligt otufft medan 

typ, ah, säg Gant Rugger då, som är, det tycker jag är jävligt tufft och spännande för det är 

någonting nytt enligt mig. Och ah, nej.  

I: Alright. Mm. Finns det några produkter där det spelar mer eller mindre roll vilket 

varumärke det är?  

J: Ah, det gör det. Typ hushållsprodukter skiter jag lite i vad det är för något märke. Då tar jag 

det billigaste liksom. Toapapper är inte liksom…  

I: *Skratt*. Okej. När spelar det mer roll då? 
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J: När det spelar mer roll… det är mer saker som syns på mig liksom. Saker som till exempel 

kläder, klockor. Saker som andra… hur andra uppfattar mig. Och då vill jag ju att de sakerna 

jag väljer ska uppfatta mig på rätt sätt och då är det ju saker som syns är ju viktigare. 

I: Mm, ah. Okej, vilken typ av media anser du vara det som påverkar dig mest när det gäller 

varumärken? 

J: Mm… då skulle jag säga nästan… lite såhär… Mouth-to-mouth räknas det? Lite såhär 

mun-till-mun-grej, räknas det som ett media?  

I: Ja… word-of-mouth? 

J: Ja , exakt. Vad folk snackar om lite såhär, inte så mycket reklam och tidningar, det skiter 

man lite i. Jag tror att ett bra varumärke inte byggs upp av massa reklam utan mera liksom att 

folk… typ Apple som folk… alla bara SNACKAR om det men de går inte ut med så jäkla 

mycket reklam. Man bara ”shit, har du testat den” eller liksom… eh, och det tror jag man gör 

liksom genom att hålla ganska låg profil men ändå leverera jävligt sjukt grejer och visa sig i 

rätt sammanhang. Eh, och så. Men annars så tror jag media, annars liksom, fan när man tänker 

såhär teknikprylar så tänker man ju recensioner och sådant är bra liksom, tidningar, men när 

det kommer till kläder så blir det tvärtom, då vill man ju inte se saker i tidningar och så, då 

vill man ju bara… Man skiter ju i om det är i någon sådan där modetidning tips då blir man ju 

bara, då blir man ju mindre sugen på att köpa det. Ju mindre det syns, och ju mer folk snackar 

om det, desto bättre.  

I: Okej, ah. Följer du några varumärken genom sociala medier?  

J: Eh, ah, det gör jag väl. Jo, men det gör jag.  

I: På vilket sätt? 

J: Facebook, Facebookgrupper av olika slag.  

I: Mm, ah, och tror du att det påverkar dig?  

J: Ah, det tror jag absolut. Eh, för då kommer man ju tillbaka till det vi snackade om att… vad 

folk snackar om saker är ju det som jag påverkas mest av och då är ju sociala medier en av de 

största faktorerna liksom.  
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I: Alright. Där tror jag att jag fick med allting.  

J: Okej, snyggt.  

I: Väldigt bra, tackar!  

 

Intervju på Barista i Nacka Forum med Rebecka, 15 år, Nacka, 18/11 2011 

Intressen: Handboll och att segla 

…Småpratar om gymnasieval… 

I: Okej, då börjar vi då 

Vilka är dina favoritvarumärken? 

Zara, Marlene Birger, ehh, Apple, eeh, Ralph Lauren, och så är det en till, hmm, Marc Jacobs.  

I: Okej, erm, varför gillar du dem? 

R: Nej, framför allt för att de har snygga grejer och att Apple är såhära, *skratt* dyr, de är 

såhära, bra telefon, nej men jag tycker, kläderna är ju alltid snygga 

I: Mm 

R: De kanske är lite dyra, jag har liksom inte plagg från dem direkt. Men vahettere, de är ju 

grymt snygga, allihopa. Och Apple är så bra för att, vahettere, nä, det är lite, åh det är såhära 

high tech *skratt*, det är såhära, det är såhära framåt och modernt.  

I: Mm, okej, vad är viktigt när du bestämmer vilket varumärke du ska välja, lite generellt 

sådär, om du väljer mellan ett… det ena eller det andra, vad är det som avgör vilket det blir 

oftast?  

R: Ehh, asså det är ju inte riktigt, jag väljer ju inte riktigt mellan varumärken, jag väljer 

liksom mer såhära vilket som är snyggast, vilket jag behöver mest, eller ah, vilken som är 

billigast. Ah, men typ så. Nämen jag väljer inte riktigt mellan varumärken, fast det beror ju 

på, om två saker kostar lika mycket, och dem är likadana, så väljer jag nog asså, det märket 

som jag tycker är bäst just då.  
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I: Mm, okej, vilka ord skulle du välja för att beskriva ett varumärke du dras till?  

R: *Tystnad* 

I: Det kanske du har sagt lite i för sig… 

R: Ah, snygga, de ska vara trendiga *skratt*, ehh, de ska vara nytänkande tycker jag. Lite 

sådär. Så, ah de ska va, ah, det ska vara snyggt och nytänkande.  

I: Ja, yes, vilken känsla tycker du att varumärket ska förmedla? 

R: Asså jag tycker, eeeh, asså en känsla av att jag vill gå in i affären, asså jag vill att de 

liksom ska se proffsigt ut, eeh, jag vill att det ska se ut som de är kungar på det de gör, och så 

tycker jag, liksom, aah, liksom jag ska dras mig till affären liksom, det ska vara trevligt och 

det ska vara bra personla och sådär.  

I: Mm, det är bra. Tycker du att varumärket ska spegla din personlighet eller ska du genom att 

bära varumärket få en viss personlighet? Alltså upplevas ha en viss personlighet, förstår du 

hur jag menar? Antingen att du köper ett t. ex plagg och att du genom att bära det här får en 

viss personlighet eller vill du att du ska spegla vem du redan är? 

R: Jag väljer nog dem som speglar den jag redan är.  

I: Ja 

R: Jag känner såhära, jag är inte riktigt såhära, märkesnörd, eller kan man säga så? 

I: Mm, ah 

R: Jag är lite mer såhära, att det jag har på mig ska liksom se bra ut tillsammans,  

I: Mm 

R: Så jag skulle nog vilja säga det första alternativet. 

I: Mm, okej. Erm, ofta talar man om fem olika varumärkespersonligheter, och då kan det 

vara ärlig, spännande, kompetent, sofistikerad och tuff.  

R: Okej 
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I: Du kan gärna få kolla här (visar anteckningar där det står beskrivet vad man menar med de 

olika personligheterna: Ärlig – jordnära, uppriktig, spännande – modig, livlig, fantasifull, 

modern, kompetent – trygg, intelligent, framgångsrik, sofistikerad – överklass, charmig, tuff – 

naturnära, hård, tuff)  

I: Vilka tycker du är viktigast när du väljer? 

R: Alltså på märket? 

I: Mm, att det står för så att säga, för när man har ett varumärke så kan man ju ha en viss…hur 

man upplever dem, vad tycker du är viktigast?  

R: Ehm, jag skulle antingen säga spännande, ehh, sofistikerad, eller kompetent, måste jag 

välja en?  

I: Nej du kan säga de tre 

R: Okej, men då tar jag de tre.  

I: Mm, okej. Ehh, Finns det några produkter där det spelar mer eller mindre roll vilket märke 

det är?  

R: Asså ja, nej men, vänta säg frågan igen, vad var det?  

I: Eh, finns, finns,* hakar upp sig* 

Båda: *Skratt*  

I: Finns det några produkter där det spelar mer eller mindre roll vilket märke det är?  

R: Asså jag tycker…kanske typ såhära, teknologi eller vad ska man säga, datorer och sånt, där 

känner jag att det liksom, eller det är liksom, det spelar roll vilket märke det är.  

I: Mm.  

R: I alla fall liksom när man, träffar människor och sitter med sin dator till exempel, då tycker 

jag liksom det ska vara ett visst speciellt märke. Även fast jag inte har det… *skratt*. Men 

vahettere, kläder, alltså, nej, nä det tycker jag inte, för det finns ju kläder som är snyggare än 

andra, utan märke, och eh, då känner jag att man kan ha… på sig dem. Alltså, det är ju, ibland 
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kan det vara ganska nice med märken på kläder faktiskt, måste jag erkänna *skratt*, men 

vahetere, men jag tycker inte det är jätteviktigt.  

I: Okej, mm. Vad är anledningen till det då? Varför är det viktigare på vissa saker än på 

andra?  

R: Åh Gud, eh, ja… Nej, men det är vissa såhära, det är vissa saker som jag nästan tycker är 

lite snyggare när det är märken på, som skjortor och så, så tycker jag att det är lite snyggare 

när det är ett litet märke på fickan eller något sådant där, men jag känner, om det liksom är ett 

plagg där inte märket behöver synas, så känner jag inte att det är viktigt med ett visst märke, 

om det är obetydligt. Jag kan tänka mig traditionella plagg så ska det vara lite såhär märken 

och sådana grejer, tycker jag.  

I: Mm, okej, varumärken brukar ju ofta kommunicera via olika typer av medier, vilket media 

är det som du tror påverkar dig mest?  

R: Jag tror filmer och, nej serier skulle jag vilja säga. För jag tar såhära, väldigt mycket 

inspiration från serier och sådana grejer. Som Gossip Girl kanske. Den är nog, där jag kollar 

mest. Och så kollar jag ganska mycket på såhär, kompisar. Jag kollar på, alltså, andra 

kändisar, jag kollar i tidningar. Ehh, det är typ det. Tidningar och serier är där jag får mest 

inspiration tror jag.  

I: Mm, okej. Vilka sociala medier använder du dig av?  

R: Vaddå vanligt?  

I: Sociala… det är ju som Twitter, Facebook… 

R: Eh, ja, bloggar, det är väl sociala medier?  

I: Mm. 

R: Och Facebook. Eh, ja, det var det. *skratt*. Det finns ju sånt på iPhones också, räknas det?  

I: Ehh, det kanske det gör *skratt* 

R: Instagram, räknas det?  

I: Aha, det gör det nog. 
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I: Okej, följer du några varumärken genom sociala medier, t.ex. har du like:at något 

varumärke på Facebook eller så?   

R: Jo, men det har jag ju. Jag har like:at några, eller, det kanske jag inte har. Något kanske jag 

har. Men det är inte så att jag slaviskt följer dem liksom. Men nej, det gör jag inte. Eller 

kanske. Nä det gör jag inte. *skratt*.  

I: Jag har tittat lite närmare på Abercrombie & Fitch och Hollister 

R: Okej 

I : Har du varit i någon av deras butiker? 

R: Ja 

I: Du har det. 

R: Ja 

I: Var du med i Täby där på öppningen?  

R: Nej, jag var ju där veckan efter tror jag.  

I: Okej. Vad tycker du om Hollister? Eller vad har du för… om du skulle beskriva det? Hur 

beskriver du Hollister? 

R: Alltså… jag tycker Hollister är ett ganska…traditionellt märke också. Och det är såhär... 

det som är så bra, det är ganska… billigt så. Det är inte så jätte…Jo men det är ganska billigt. 

Jo men jag gillar Hollister, det är ah, men jag vet inte hur jag ska förklara, Hollister liksom, 

jag kommer inte på vad jag ska säga. *skratt*. Hollister liksom, det är såhära, affären liksom, 

den är så mystisk, såhära, det är så mörkt och det är så snygga människor där också liksom, 

drar man sig till kläderna. Och kläderna är också liksom… det kan vara rätt såhära enformigt 

ibland. För det är verkligen såhära, om jag ser någon som har ett Hollister-plagg så vet jag att 

det kommer från Hollister, alltså, det är väldigt såhära, man känner igen alla kläder. Men jag 

tycker deras jeans är väldigt snygga.  

I: Mm, okej. Jag tror att du svarade på allt i det för du sa ganska mycket där, nej men det var 

bra. Tack så jättemycket!  
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R: Aha, är vi klara?  

I: Ja, vi är klara.  

 

Intervju på Wayne’s Coffee Götgatan med Jonas, 20 år, Stockholm, 8/12 2011 

Yrke: Säljare 

I: Vad tror du att du spenderar mest pengar på varje månad? 

J: Inte hyran då? 

I: Gärna utöver hyran. 

J: Typ mat skulle jag nog säga. Fast nej, det måste nog vara produkter av olika slag.  

I: Produkter? Skulle du kunna definiera det lite mer? 

J: Alltså, egentligen allting man köper är ju en produkt men… 

I: Jo, det är just vad det är för produkter jag är intresserad av. 

J: Jo, alltså, det blir ju kläder och teknikprylar och så blir det mat. Så mycket mer än så köper 

man ju inte.  

I: Okej, vad har du för övriga fritidsintressen sådär? Vad gör du ofta på fritiden? 

J: Spelar lite datorspel *skratt*. Och TV-spel. Så det lägger jag ju en del pengar på också, nu 

när jag tänker på det så blir det en hel det som går för att antingen spela eller för att köpa 

spelen, så det krävs ju en hel del pengar där också.  

I: Eh, ah, och du har gymnasieutbildning, eller hur?  

J: Ja.  

I: Okej, om du skulle nämna dina fem favoritvarumärken, alla kategorier, vilka skulle det 

vara då?  

J: Fem som jag alltid köper? 
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I: Ah, som du kommer på sådär. 

J: Jag får väl säga att Apple skulle väl vara ett av dem, definitivt, har du hört den förut eller?  

I: Ah *skratt* 

J: Och sedan så tror jag, ah det är svårt att säga sådär på rak arm, men Filippa K, eller hade 

någon sagt typ, om man skulle ta något mer vardagligt, typ såhär Barilla eller någonting, och 

så Blizzard, som är alltså, det är typ TV-spel… 

I: Okej 

J: De som gör väldigt mycket typ Diablo, World of Warcraft och Starcraft och sådana saker 

och de heter Blizzard så det är väl varumärket då antar jag. Hur många är vi uppe i där? Fyra 

stycken. Säg Converse då.  

I: Vad är viktigt för dig när du väljer varumärke?  

J: Jag har ingen såhär mall jag går efter, jag tror att det sker väldigt mycket, liksom 

undermedvetet, att det är sådant jag antingen har haft kontakt med eller provat, alltså, som jag 

har någonting positivt med tidigare, skulle jag säga.  

I: Mm. Om vi går igenom de varumärken du valde. Apple, vad är det som är så bra med 

Apple? 

J: Det är kvalitet. Det är bara synonymt med saker som fungerar. Och med tanke på vad jag 

jobbar med så blir det… alltså man blir ju influerad. Det säljs så otroligt mycket av den 

produkten i vår butik att man märker ju hur pass populärt det är och det bättrar ju bara på 

deras image inför mig såklart, därför tycker jag att det är ett väldigt bra varumärke. För det 

hjälper ju både min privatekonomi när jag säljer det och jag är nöjd med produkten när jag 

själv har någonting liksom.  

I: Ja, det är ju förståeligt. Filippa K då, vad är det som är så bra med dem? 

J: *Tystnad*. Egentligen ingenting. Fina kläder antar jag.  

I: Mm, okej. Står dem för något speciellt enligt dig? 

J: Nej, inte för mig egentligen. Jag tycker bara de är nice.  
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I: Barilla? 

J: Alltså det är väl bara för att mixa in någonting som inte kändes så jävla dyrt där i och det är 

någonting man använder två, tre gånger i veckan och alltid är nöjd med och aldrig har fått mig 

att klaga någongång så man vet vad man får, kvalitet, också.  

I: Okej. Blizzard? 

J: Alltså för mig är ju det verkligen, det är ju liksom spelens Mecka, de är bara, jag vet inte… 

om man får dra en sådan där riktig parallell till något, det är liksom TV-spelsvärldens Rolls 

Royce lite. De är bara grymma liksom.  

I: Okej, Converse då?  

J: Alltid använt, kommer också antagligen alltid att använda, och jag tycker det är så jäkla 

skönt att ha dem. Jag vet inte, det finns liksom ingenting specifikt som linkar mig med dem 

men ah, jag använder produkten och jag är jäkligt nöjd med dem.  

I: Okej, mm. Vilken känsla tycker du att ett varumärke ska förmedla? 

J: Alltså exklusivitet på något sätt. Jag lägger ändå pengar på det här och jag vill få liksom 

’my money’s worth’ för det. Jag vill kunna känna liksom, att det var inte waste:ade pengar, 

jag vill känna att jag, att jag vill kunna stå för det här köper liksom, och ah, de får jag ut av de 

varumärkena helt enkelt.  

I: Mm, okej. Tycker du att ett varumärke ska spegla din personlighet eller ska du få en viss 

personlighet genom att bära eller ha ett visst varumärke? 

J: Det är väl mer att man försöker komma mot någonting snarare än att spegla någonting jag 

redan har där så jag skulle säga nummer två av de två, mycket mer att du köper en känsla, att 

du köper en image, mer egentligen än vad den gör, eller vad du har för personlighet i grund 

och botten.  

I: Tror du att det kan ändras med ålder? 

J: För mig personligen? Det är klart att det är åldersrelaterat. Alltså när man är liten har man 

ju ingen raffinerad smak av något slag egentligen och inte känner mer för någonting. Så länge 
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det är bra så är det bra om det fyller syftet. Så nej, det är självklart att det har skapats med 

tiden för man har blivit mer medveten liksom. Man vet vad man vill ha.  

I: Mm, ehm. Man kan prata om fem olika varumärkespersonligheter: ärlig, spännande, 

kompetent, tuff och sofistikerad. Vad tycker du är viktigast? Om vi säger att sofistikerad är 

lite överklass, lite dyrare märken, kompetent, det skulle då vara Apple kanske, som står för att 

vara väldigt bra inom sin niche. Tuff är ju då kanske lite mer naturmärken, lite hårdare, 

tuffare som klarar kyla, lite the North Face typ, och ärlig är ett märke som står för bra 

värderingar. Vad tycker du är viktigast för dig när du väljer ett varumärke?  

J: Jag hade nog sagt kompetent. Och det är ju bara för att när jag köper någonting, då vill jag 

att det ska vara bra. Och jag antar att kompetent är närmst det bland de där. Att det ska hålla 

någon slags kvalitet. Att det är spännande, jag menar, det beror på lite, men om man ser 

generellt på om man ska köpa någonting, då ser jag att det hellre är kompetent än spännande.  

I: Okej. Varumärken försöker ju alltid kommunicera med sina målgrupper via olika typer av 

medier, vilken media tror du är den som påverkar dig mest? 

J: För mig är det ju, eftersom jag inte kollar så överdrivet mycket på TV så det mesta om det 

är reklam får jag via datorn, och då är det antagligen oftast via att man surfar och ser reklam 

den vägen. I alla fall för mig. Möjligtvis också via e-post. Men det är ju så att man själv har 

valt att det ska komma till en, men via internet skulle jag vilja säga, där får jag mest 

egentligen.  

I: Så mest e-post? 

J: Internet, vid surfning. 

I: Är det någon speciell typ av internet? 

J: Alltså egentligen, bara när du surfar att du kommer över saker, att du ser saker… 

I: När du söker efter saker? Eller vilka typer av sidor tror du? Är det sociala medier eller är 

det när du söker efter saker? 

J: Inte när jag söker efter saker. Jag skulle säga att det är mera när jag snubblar över saker när 

jag surfar som jag tror att det påverkar mig för jag kan komma på att jag har sett det där och 

sedan helt plötsligt så har man en utan att tänka på ’vad är det som hände här egentligen?’. 
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Men jag tror inte att det är så att jag går ut och söker aktivt efter en produkt och sedan så hittar 

den mig och sedan så köper jag den, utan jag tror att jag är ute av en annan anledning, 

snubblar över det, i reklambanner eller vad det nu må vara liksom, och kanske får upp ögonen 

för det. Men det händer ju att man söker efter saker aktivt också, men i mindre skala i alla fall.  

I: Okej. Följer du några varumärken genom sociala medier?  

J: Ja, det gör jag.  

I: Får man fråga vilket?  

J: Ja absolut, det får man göra. Blizzard bland annat. Jag tror nog att jag följer, jag följer det 

här Weta Workshops som är det här Peter Jacksons varumärke. Mycket filmrelaterat och 

mycket datorspelsrelaterat via Facebook. Det är ju det jag följer, men inga klädkedjor 

egentligen och egentligen ingenting annat heller utan det blir väldigt mycket dator eller 

filmrelaterat i sådana fall via just de sociala medierna då.  

I: Okej, ah, hur viktigt är varumärken för dig, hur viktigt är det vilket varumärke du 

förknippas med, på en skala 1-5?  

J: Det är inte så mycket att jag ska förknippas med det tror jag, för jag är inte ute efter att 

förknippas med varumärket men jag skulle nog säga att det är viktigt, jag skulle nog inte köpa 

någonting… hade jag stått med ett Blizzard-spel och liksom ett icke-viktigt spel för mig så 

hade jag alla gånger valt det baserat enbart på att det är Blizzard för jag vet vad jag får, jag vet 

att det är kvalitet liksom. Så ja, jag antar att det är jäkligt viktigt. Från 1-5 så är det nog en 5:a 

där. Men inte för min egen image som jag tror, men det är väl kanske det…  

I: Ah, okej. Vet du vad Abercrombie & Fitch och Hollister är? 

J: Ja, det vet jag.  

I: Vad är din uppfattning om dem och vet du någon skillnad mellan dem? 

J: Alltså jag har ju förstått att Hollister är ett lågprismärke i förhållande till Abercrombie & 

Fitch men om de betyder någonting för mig eller vad jag tycker om dem generellt?  

I: Ja. 
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J: Jag tycker inte att de gör speciellt fina kläder. Jag tycker att det är för mycket, det blir 

liksom gräsligt mycket av det. Sen så har jag faktiskt en tröja själv…  

I: Om du skulle beskriva deras kläder, vad är det… 

J: Vulgära, och alltså inte på ett sexuellt utmanade sätt utan vulgära för att det är för mycket. 

Det är trasiga saker och stora tryck och det är absolut inte min smak. Jag tycker att det är 

väldigt sådär i överkant. Det känns som att du behöver visa, om du har en sådan. 

I: Vet du någonting om deras butiker? 

J: Jag har förstått att de är väldigt hype:ade, jag har aldrig varit inne i någon, så nej egentligen 

inte så mycket, förutom vad jag har hört från folk runt omkring mig och då har det varit att de 

är ganska snofsiga i deras butiker, att de satsar mycket på lukter, dofter och annat, men jag har 

inte sett dem så jag kan inte säga riktigt. Men man vet ju att det är ganska avancerade butiker i 

alla fall.  

I: Lite allmänt då, skulle du anse dig själv vara klädintresserad? Du nämnde ju i för sig 

kläder tidigare så det kanske säger sig självt… 

J: Inte jätte. Kanske måttligt liksom, ah. Måttligt klädintresserad.  

I: Alright. Vi avslutar där. Tackar!  

 

Intervju på Barista i Nacka Forum med Martina, 15 år, Nacka, 18/11 2011 

Intressen: Fotboll, kläder, bloggar, mode 

I: Vilka är dina favoritvarumärken? 

R: Ralph Lauren, Apple… eh, Odd Molly gillar jag, ID.. eh, alltså, kan jag inte bara ta en 

restaurang?  

I: Jo, du kan ta vad som helst, det kan vara Barista, det kan vara McDonalds…  

R: Oh, O’Pizzicato eller vad det heter.  

I: Varför gillar du dem då? 
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R: För att O’Pizzicato har världens godaste mat, eh, Odd Molly gör jättefina kläder, lite 

annorlunda ändå, fast väldigt vanligt. Ralph Lauren har väldigt stiliga kläder, jag gillar det. 

Alltså väldigt stilrena så. Och så gillar jag Abercrombie. Det är för att det är modernt. Det är 

jättebra kvalitet, ah, jag gillar deras, vad säger man, ah jag vet inte, men jag gillar deras 

kläder. Det är vanligt, alla vet vad det är.  

I: Vad är viktigt för dig när du bestämmer vilket varumärke du ska välja? 

R: Kvalitet, och vad det kostar också då. Men kvalitet är det mesta.  

I: Vilken känsla tycker du att varumärket ska förmedla?  

R: Vilken känsla? 

*Avbrott för att hälsa på kompisar* 

R: Var var vi? 

I: Känsla. 

R: Exklusivt. Nej men det ska vara såhära, det ska förmedla vad heter det? Man ska se såhära 

att man har koll på vad man har på sig. Och så stilrent och bara ”jävlar vilken snygg tröja hon 

har”, nej men såhära, att man inte tar på sig vad som helst. Det ska förmedla…såhär fint. Nej 

men jag vet inte hur jag ska förklara… 

I: Så ska varumärket spegla din personlighet eller ska du genom att bära varumärket få en 

viss personlighet?  

R: När det gäller såhär dyra märken, alltså då blir det automatiskt för mig att de speglar min 

personlighet, nej, eller vad blir det? Alltså om det är såhär mer estetiskt… alltså såhära… ah 

men du förstår vad jag menar, ah, då är det mer att jag visar min personlighet genom kläderna, 

men nu är det mer märket som visar vem jag är. Ah, om du förstår vad jag menar? 

I: Ah, precis, det gör jag. Av dessa fem olika varumärkespersonligheter (visar lappen, se 

tidigare intervju), vilken tycker du är mest viktig? 

R: Ärlig, och man ska vara jordnära, och spännande. Det är väl de två viktigaste tycker jag, 

men ändå att kompetent, tycker jag, och sofistikerad. Men inte såhära tuff… Alltså visst, men 



     
 
 

65 
 

den är inte lika viktig som de fyra övriga elller dem andra. De tycker jag är mest såhära, 

varumärkespersonligheterna.  

I: Mm, okej. Finns det några produkter där det spelar mer eller mindre roll vilket varumärke 

det är?  

R: Smink, det spelar mer roll. För jag vill ha något som är bra, som man kan lita på att det är 

bra också så att man inte gör huden full med finnar liksom. Nej men… *skratt*. Nej men ah, 

och håret, att det inte sliter för mycket. Ett schampo till exempel. Eh, sen så…  

*Avbrott för att prata med kompis*.  

R: Och sen så… kvalitet. Alltså jag köper hellre något som är dyrare och har bättre kvalitet än 

något som är billigt och kan användas två gånger. Ah.  

I: Okej. Vilken typ av media anser du vara den som påverkar dig mest när det gäller 

varumärken? 

R: Eh, det är bloggar. Eh, och tidningar. Bloggar läser jag jättemycket efter som jag är inne på 

datorn och internet och sånt där, det har man ju runt sig hela tiden. Med tidningar ser man ju i 

tidningsaffären första omslaget, då ah, ser man vad som är inne. Det kanske står någon sån där 

stor rubrik om det är inne och de gör ju jättemycket collage med kändisar som har på sig typ 

kabelstickat nu, väldigt inne.  

I: Och det är just därför du har kabelstickat på dig idag?  

R: *skrattar*. Den här köpte jag faktiskt för två år sedan, så jag var före med den trenden! 

*skratt*  

I: Ja, precis. Känns det bra?  

R: Mm. 

I: Följer du några varumärken genom sociala medier?  

R: Ja, det gör jag. Vänta…  

I: Sociala medier är alltså bloggar, Facebook, Twitter…  
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R: Just det. Nej det gör jag inte. Eller, jag följer det på Facebook men det är inte så att jag 

följer något speciellt varumärke där.  

I: Du nämnde Abercrombie tidigare, känner du till Hollister? 

R: Ja, det gör jag. Jag var på öppningen i Täby Centrum.  

I: Jaha vad kul, då vet du en del kanske. Vad står Hollister för för dig? 

R: Ungdomligt.  

I: Varför var du till exempel på premiären i Täby? 

R: Eftersom att Hollister aldrig funnits i Sverige förut och eftersom att det är syskonmärke till 

Abercrombie och Abercrombie är jättestort, bland annat i USA. Det är väldigt speciellt att gå 

in i den affären. Eh, det blir som en upplevelse i sig liksom.  

I: Vet du skillnaden mellan Abercrombie & Fitch och Hollister? Vet du vad de ska förmedla? 

R: Nej, jag vet… nej, det har jag faktiskt inte… nej, det vet jag inte. Jag vet bara att Hollister 

är mycket billigare än Abercrombie men det är ju.. alltså det är samma material och allting. 

Och det är ju typ samma kläder. Vet du det? 

I: Ah, det finns faktiskt en skillnad. Hollister, de ska spegla surfkulturen i Kalifornien. 

R: I Kalifornien, just det.  

*Småpratar och tackar för intervjun* 

 

Intervju  på Coffeehouse by George, NK med Anna, 22 år, Lund, 12/17 2011 

I: Okej, om vi börjar med lite generella frågor… yrke? 

A Student och extrajobbsanställd.  

I: Var bor du någonstans? 

A I Lund 
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I: Det här extrajobbet, vad gör du då för något? 

A Jag är butiksförsäljare kan man säga.  

I: Vad spenderar du mest pengar på varje månad? 

A Hyra. 

I: Okej. Utöver hyra? 

A Det är faktiskt svårt att säga men det kan vara… nästa stora post är nog mat faktiskt. Det är 

så jäkla svårt för jag vill ju säga kläder men jag köper nästan inte kläder längre för jag har inte 

råd *skratt*.  

I: Ah, nej, mat och hyra är många som har sagt så du är inte ensam. Har du några andra 

fritidsintressen utöver studier och jobb? 

A Jag tränar ganska mycket. Flera dagar i veckan. Och då är det gymkort som gäller. Jag 

tycker om att vara lite kreativ. Pyssla och göra saker, hitta på saker. Måla, bygga saker. Och 

självklart umgås mycket med kompisar och nära och kära. Kolla på film också är ett stort 

intresse.  

I: Trevligt, mm. Okej, vad pluggar du för någonting?  

A Jag pluggar till en treårig kandidat i handelsrätt där ett år i grunden är ekonomi och så är det 

två år juridik.  

I: Okej, hur märkesfixerad skulle du säga att du är på en skala 1-5? 

A Åh, en 3:a.  

I: Eh, okej. Om du skulle säga dina fem favoritvarumärken inom alla kategorier, vad skulle 

du säga då? 

A Hamnar det i en speciell ordning att ett är bäst eller är det bara… 

I: Nej, det är bara… om du nämner de favoritvarumärken du kommer på.  

A H&M, ICA, Make Up Store… vad svårt det var… 
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I: Ah, det är svårt jag vet men försök bara… Alla kategorier alltså.  

A Jag har ju jättemånga favoriter det är bara så jäkla svårt att komma på… Eh, men ta typ, 

OBH Nordica och Chanel.  

I: Okej, varför gillar du dem, om vi börjar från början. Varför gillar du H&M?  

A H&M, det är prisvärt, det är modeinriktat, det är trendigt, billigt, studentvänligt. Och det 

ligger, det finns en butik i Lund och det är inte så många butiker som finns i Lund så det blir 

väldigt mycket H&M.  

I: Okej. 

A Vad sa jag sedan? 

I: ICA. 

A ICA är den matbutiken som jag tycker är mest prisvärd. De har fräscha saker, de har 

mycket trevlig reklam på TV. Ehm, de är inriktade mycket på studenter som såhär, ICA 

studentkortet som att jag har ICA-banken och så. Jättebra erbjudanden för studenter. Och det 

är ett trevligt märke bara, det bara ser trevligt ut att gå in på ICA.  

I: Okej. Make Up Store?  

A Make Up Store… eh, otroligt trevlig personal när man går dit. Utbildad och bra. Mycket 

bra produkter. De håller ofta väldigt länge och det är inte den här jätte… vill man köpa ett 

fint… när man är student och inte har jättemycket pengar och vill köpa ett bättre smink så är 

Make Up Store bra för det är inte det där att det kostar 4-500 spänn för en kajalpenna, utan det 

är att man lägger några hundralappar men man känner att ”shit, det här var det verkligen 

värt”. Och det är stilrent. Det är svart och verkligen sådära… Ah, det grafiska bara, alltså 

sådär, snygga bokstäver och liksom tilltalande att gå in där. Fräscha lokaler.  

I: Mm, OBH Nordica? 

A Eh *skratt*, jag vet inte riktigt vart det kom ifrån men jag tänker lite olika kategorier och 

OBH Nordica tycker jag… de har väldigt mycket trevlig köksredskap. Jag kan bara, när jag 

tittar på typ fyra maskiner jag har i köket så är det OBH Nordica. Och då som jag sa 

fortfarande så är jag student och jag har lyckats, eller jag har kunnat köpa de här produkterna 
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för det är inte heller sådär jättedyrt liksom. Och det är bra kvalitet. Det är också sådära 

stilrent. Jag vill att det ska vara stilrent, snyggt, enkelt.  

I: Mm. Eh, Chanel då? 

A Det är någonting som jag har väldigt få saker av men jag gillar hela konceptet Chanel, alltså 

historien bakom Chanel och också mycket såhär kläderna, modet, väldigt fint. Men det är 

något som jag inte har råd att köpa och då vill man liksom ha det lite extra mycket.  

I: Mm. Historien bakom Chanel, hur tänker du då?  

A Eh, jag tänker, nä, alltså bara som poppar upp i mitt huvud är ju då filmen. Man fick reda 

på hur… även fast man visste det, men att det var en väldigt bra film och man fick mer såhära 

inblick i hela, Coco Chanels hela bakgrund. Hur det kom till och såhär, man kan nästan 

liksom… Hon var ju såhär fattig och så och då kan man nästan känna såhär ”shit, jag skulle 

kunna vara hon”. Lite såhär.  

I: Är det viktigt för dig att ett varumärke har en historia bakom sig?  

A Eh, nej. Men det gör det mer spännande.  

I: Okej. Eh. Vad är viktigt för dig när du bestämmer vilket varumärke du ska välja? Generellt 

sett.   

A Eh, alltså jag skulle vilja svara typ att man vill att det ska vara kanske organiskt och det ska 

vara miljöanpassad och så men det tänker inte jag säga för att det är faktiskt inte någonting jag 

tänker så mycket på. Utan det är mer att det ska vara snyggt, stilrent och helst till rätt bra 

priser.  

I: Mm, okej. Vilken känsla tycker du att ett varumärke ska förmedla? 

A Oj, vilken känsla? Eh, kanske, ah men helst typ någon sådan här trygghet på något sätt. 

Alltså, det låter lite klyschigt men alltså det ska kännas, om man tar några exempel. Om man 

går in på ÖB så känner man sig osäker och inte bara för att det är en massa konstiga 

människor där *skratt* 

utan för att det är stökigt och personalen vet inte vad det finns i sortimentet etc. etc. Går man 

in på till exempel Bang Olufsen då vet man att personen vet vad de pratar om, vet vad det 

finns. Om man frågor någonting som om man får garanti på någonting då vet man att man inte 
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blir lurad och såhära. Även fast det är en billig produkt som typ en… ah men en H&M-linne 

typ, så vill man ändå vet lite vad man får. Man vet att på kvittot står det garanti och att man 

får lämna tillbaka det och sådär. Så trygghet är nog ett samlingsord för det hela.  

I: Mm, okej. Tycker du att ett varumärke ska spegla din personlighet eller ska du genom att 

bära varumärket få en viss personlighet, dvs upplevas på ett visst sätt? 

A Ehm, Vad sa du? 

I: Om vi säger, till exempel kläder. Ska du genom att bära ett visst varumärke få en viss 

personlighet eller ska varumärket spegla den personlighet du redan har? 

A Då ska det nog spegla den personlighet jag redan har.  

I: Okej. Är du klädintresserad? 

A Ja.  

I: Okej. Hur mycket pengar spederar du på kläder varje månad ungefär? 

A Eh, det kan vara… får man säga mellan en siffra för det kan variera? 

I: Absolut. Säg något snitt.  

A Okej, ett snitt. 600 kanske.  

I: Okej. Man kan tala om fem olika typer av varumärkespersonligheter: ärlig, spännande, 

kompetent, sofistikerad och tuff. Du kan titta här om du vill… *visar lappen*. Vilket tycker du 

är viktigast av dessa? Vilket tillvägagångssätt tycker du att ett varumärke ska tillämpa? 

A Då säger jag sofistikerad.  

I: Ah. Det tycker du är viktigast? 

A Mm. 

I: Varför det? 

A Ehm, det har nog lite med att göra det där att man vill ha lite det man inte kan få. Att just i 

såhär, i den livssituation man är nu att man liksom är student och måste spara och så, då 
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tycker man att det är så himla kul om man får gå på någon ansiktsbehandling och om det är 

lite finare och sådära. Och det händer inte så ofta. Men det är inte lika spännande eller 

sofistikerat att gå in på ett H&M en fredageftermiddag när det är liksom fullt med människor 

där, för det kan man göra vilken dag som helst.  

I: Mm. Finns det några produkter där det spelar mer eller mindre roll vilket varumärke det 

är?  

A Vad svårt… spelar mindre roll, typ möbler och heminredning.  

I: Då spelar det mindre roll? 

A: Ah. Ska jag säga mer också eller? 

I: Ah. När spelar det mer roll? 

A Eh, i sådant som ska vara äkta. Typ såhär skor och väskor, att det ska vara äkta läder och 

sådant. Alltså, men det spelar ingen roll om det är en tröja i syntetmaterial liksom men det ska 

vara såhär, väskor och skor ska vara i äkta material och så.  

I: Mm, okej. Varför är det så tror du? 

A Eh, för möbler är det för att jag inte är så jätteinsatt i olika möbelmärken och så, eller det 

känns som om jag kommer kunna bli det men just nu så känns det inte som att det spelar så 

jättestor roll. Eh, och sedan så känns det inte så coolt typ såhär att ha en soffa från något 

jättedyrt märke i en ful studenthyresrätt i Lund. Det känns bara sähär B. När det gäller kläder 

och skor, eller såhär väskor och skor så är ju det något som ska representera mig och vad jag 

står för och jag tycker inte alls att det är… det är bland det fulaste jag vet och det är såhär 

personligt bara att om man har ett par skor som är såhär, som ser plastiga ut i typ skinn, som 

ska se ut som skinn, och så är det inte skinn, det är det fulaste jag vet. Ah.  

I: Vilken typ av media anser du vara det som påverkar dig mest när det gäller varumärken? 

A Oj, TV. 

I: Varför tror du det? På vilket sätt. Kan du utveckla det? 
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A Det tror jag därför att det är… jag vet inte, det är svårt att förklara men det är typ den 

mediakällan som… den påverkar mig mest därför att det är så himla mycket reklam. Om man 

ska bara se ett entimmarsprogram på 3:an så är det fyra reklampauser och de spelar oftast 

samma reklamer, så att den, om man kollar på ett modell… vad heter det, ah men något som 

har med modellande och mode att göra då visar de reklamer för kläder och smink och bla bla 

bla. Och eftersom jag har valt att titta på det programmet så fångar de ju upp just mig som 

tycker om de här produkterna säkert, vilket gör att jag blir påverkad av det som jag ser.  

I: Tror du att du tar till dig det? 

A Eh, inte alltid men många… jag kan ge ett exempel bara nu till exempel. Det här… 

Apoteket har ett såhär julpaket typ med Nux, såhär guldoljor typ som man kan smörja in, som 

är såhär bra för huden. Det har jag verkligen tagit till mig att, det där måste jag ha liksom. Så i 

vissa fall gör jag verkligen det och i andra fall bara, ”ah, Gud, jag vill inte ens höra”.  

I: Följer du några varumärken genom sociala medier? 

A Eh, Nej. 

I: Varför inte? 

A Jag är inte så bra på att följa sociala medier.  

I: Alright. Nej, då var jag klar där. Tack så mycket! 

 

Intervju på Barista Götgatan med Jakob, 23 år, Lund, 15/12 2011 

I: Okej, först lite om dig då… Yrke? 

J: Student 

I: Var bor du någonstans? 

J: Lund 

I: Har du något extrajobb vid sidan av dina studier? 

J: Ja 
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I: Vad gör du då? 

J: Jag testar produkter 

I: Vad pluggar du för någonting? 

J: Ekonomie kandidat 

I: Vad spenderar du mest pengar på varje månad? 

J: Är hyra inräknat i det? 

I: Ja, absolut men du får gärna säga något mer än hyran. 

J: Hyra och mat.  

I: Hur märkesfixerad skulle du säga att du är på en skala 1-5?  

J: Eh, fyra.  

I: Har du några fritidsintressen utöver studier och jobb? 

J: Ah, jag gillar sport. Innebandy mest. Och film.  

I: Vilka är dina fem favoritvarumärken inom alla kategorier? 

J: Oj, allt alltså? 

I: Ja, tänk brett.  

J: Vad tycker jag om… Jag tycker om Stadium och så tycker jag om… vad köper jag mer... 

Ja, då skulle jag nog säga… typ H&M, ICA… Eh, Sony Ericsson, IKEA tycker jag är bra.  

I: Mm, okej. Varför gillar du dem då, om vi tar det från början. Varför gillar du Stadium? 

J: För att jag känner igen märket och det är ganska bra kvalitet.  

I: Mm, H&M? 

J: Nog samma sak, liksom. Billigt men fortfarande tillräckligt bra för att vara biligt, eller vad 

man ska säga. Man vet att det är bra, fast det är billigt. 
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I: Mm. ICA?  

J: Känns stabilt.  

I: Känns stabilt? *skratt*  

J: *Skratt*, nej men jag vet inte. Inte så mycket pris där kanske, där är det snarare lite hyfsad 

kvalitets…eller genomgående bra kvalitet.  

I: Ja, Sony Ericsson? 

J: Det är nog för att jag nästan alltid har köpt det märket.  

I: Okej, och varför köper du det? 

J: För att det är praktiskt, för att man känner igen märket. Känner igen produkterna.  

I: Du känner igen produkterna, och du har varit nöjd med det tidigare eller? 

J: Man vet hur det kommer att fungera för att man kan de gamla.  

I: Mm, IKEA? 

J: Det är också väldigt likt. Men där är det då billigt. Där är det också billigt och bra.  

I: Vad är viktigt för dig när du bestämmer vilket varumärke du ska välja?  

J: Att det är kvalitet på det. Alltså att det är kvaliteten jag tror att jag ska få.  

I: Mm, lever upp till förväntningarna kanske?  

J: Ja, precis.  

I: Mm, Vilken känsla tycker du att ett varumärke ska förmedla? 

J: Där tycker jag… då tycker jag att kvalitet är också, ett jäkligt tråkigt svar men jag tror att 

det är det jag går på. Om jag vet att det har funkat så går jag hellre på att man vet vad man får 

än någon image liksom.  

I: Okej, mm. Ska varumärket spegla din personlighet eller ska du genom att bruka varumärket 

få en viss personlighet? Dvs upplevas ha en viss personlighet?  
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J: Oj, eeh, då skulle jag nog… spegla personlighet.  

I: Mm, okej. Är du klädintresserad? 

J: Nej. 2 av 5.  

I: Mm, okej. Man kan prata om fem olika typer av varumärkespersonligheter, ärlig, 

spännande, kompetent, sofistikerad och tuff. Du kan titta här om du vill. *Visar lappen*.  

J: Jag kör nog på ärlig. Och kompetent kanske.  

I: Finns det några produkter där det spelar mer eller mindre roll vilket varumärke det är? 

Vilken produktkategori? 

J: Ju dyrare, desto mer spelar det nog roll. Eftersom man väljer då att göra en lite jobbigare 

investering.  

I: Ah, okej. Det var bra svarat tyckte jag. Okej, varför är det så, för att det är en, vad sa du, 

längre investering? 

J: Ja, exakt. Det är då man ska… jag orkar ju inte köpa något som jag lägger ut halva lönen 

och så vet jag… så då vågar jag inte chansa. Samt saker som jag köper ofta kanske, också 

sådär, som man vill liksom veta att det är samma liksom. Man orkar inte ta reda på vad det är 

för kvalitet på den där.  

I: Nej, okej.  

J: Eller kanske, när jag inte vill ta ett beslut om vad det är för något. Alltså, när jag vill få så 

lite… 

I: Ja, det är helt okej att säga så, när man inte orkar bestämma sig liksom, så tar man det 

man vet.  

J: Ja, precis.  

I: Mm, absolut. Vilken typ av media anser du vara det som påverkar dig mest när det gäller 

varumärken? 



     
 
 

76 
 

J: Eh, alla medier skulle jag nog säga. Men alltså, nej typ TV-media skulle jag nog säga. Att 

jag ser märket ofta. Jag tror inte… ah, det är nog TV. Absolut.  

I: Okej. Följer du några varumärken genom sociala medier?  

J: Alltså om jag ger typ såhär vad det här varumärket var eller? 

I: Nej, alltså man kan ju följa det genom… antingen på Twitter eller så om man har like:at 

någonting på Facebook så får man deras uppdateringar.  

J: Nej, det gör jag inte riktigt.  

I: Okej, det gör du inte. Finns det någon anledning till det? 

J: Att jag inte är så intresserad av det tror jag. Och om jag skulle göra det så skulle jag behöva 

få något för att göra det tror jag. Alltså att jag får typ en rabatt för att like:a något.  

I: *Skratt*, okej. Om vi går tillbaka, du sa TV, varför tror du att TV påverkar dig mest? 

J: För att det känns ändå ganska seriöst med TV-reklam. Och om man lyckas lägga ner X 

antal hundra tusen på TV-reklam så tror jag att företaget är i alla fall hyfsat solid och kan stå 

för det de gör. Får jag flyers på stan så blir jag lite såhär ”ja, vad är det här för något skumt”.  

I: Ah, men det är bra. Det var nog allt. Tack så mycket för att du ställde upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 


