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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: En ny generation livsnjutare. En studie om hur inrednings-
branschen kommunicerar till rekordgenerationen. 
 

Seminariedatum: 060113 

 
Ämne/kurs: Kandidatuppsats, FEK 582. Marknadsinteraktioner, 10p. 
 
Författare: Anna Berling, Frida Wickholm och Karl Wijkmark. 
 
Handledare: Catharina Norén och Christer Kedström 
 
Nyckelord: Inredning, rekordgenerationen, kommunikation, livsstil och reklam-
budskap. 
 
Fallföretag: IKEA 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur inredningsbranschen, genom 
IKEA som fallföretag, skulle kunna utveckla sin kommunikation för att ta till vara 
den potential och köpkraft som tros finnas inom rekordgenerationen.  
 
Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie med kvantitativa inslag. Ansatsen 
klassificeras som deduktiv där vi från början har vissa förväntningar om hur 
världen ser ut vilka bygger på tidigare teorier och forskning. För att få en uppfatt-
ning om och i så fall i vilken utsträckning IKEA vänder sig till rekordgenera-
tionen har vi gjort kvalitativa intervjuer med berörda parter inom IKEA:s koncern. 
För att få en uppfattning av hur rekordgenerationen anser sig bli kommunicerade 
till av IKEA och deras allmänna inställning till reklam och inredning samman-
ställdes enkäter som besvarades av slumpvis utvalda personer ur rekordgenera-
tionen.  
 
Teori: Studien arbetar utifrån två olika perspektiv för att både få företagets syn på 
hur de kommunicerar till rekordgenerationen samt hur denna generation i sin tur 
anser sig bli bemötta. När vi undersöker fallföretaget IKEA kommer vi främst att 
försöka ta reda på om och i så fall hur företaget kommunicerar till rekordgenera-
tionen. Olika marknadskommunikationsteorier kommer att ligga till grund för 
detta perspektiv. Det andra perspektivet genomsyras främst av studier kring 
rekordgenerationens beteende och preferenser samt hur de vill bli bemötta av 
företag i allmänhet. Här tar vi hjälp från olika konsumentbeteendeteorier såsom 
självbild och livsstil.  
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Slutsatser: Rekordgenerationen är ett segment som har tid och pengar. Inredning 
är i sin tur produkter, för rekordgenerationen, som konsumeras i syfte att påvisa 
en identitet som är en del i den moderna och materiella utvecklingen. Vår 
undersökning visar att IKEA missar ett stort och köpkraftigt segment och en av 
anledningarna är bristande kommunikation. Genom att använda sig av marknads-
kommunikation som vänder sig till rekordgenerationen och matchar deras 
preferenser kommer företaget att kunna ta tillvara den potential som segmentet 
besitter. 
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Abstract 
 
Title: “A new generation life loving people”. A study of how the interior industry 
communicates with the disposable income generation. 
 
Date of seminar: 060113 

 
Course: Bachelor thesis, FEK 582, Interactions between markets, 10 swedish 
credits. 
 
Authors: Anna Berling, Frida Wickholm och Karl Wijkmark. 
 
Advisor: Catharina Norén och Christer Kedström. 
 
Key words: Interior, disposable income generation, communication, lifestyle and 
advertising messages. 
 
Case company: IKEA 
 
Purpose: To examine how the interior industry, through IKEA, could form a 
communication strategy to harness the full purchasing force of the disposable 
income generation. 
 
Methodology: We have conducted a qualitative case study with quantitative 
elements. Some assumptions have been made as to the extent of the overall 
picture, but these have been carefully selected and have support from earlier 
theories and research. To find out more information on the extent to which IKEA 
is targeting the disposable income generation we have conducted interviews with 
people within the organisation. To ascertain the disposable income generation 
point of view as to how they perceive the communication from IKEA, and also to 
gain their general opinion on advertising, surveys were taken from randomly 
selected members of the disposable income generation community.  
 
Theoretical perspectives: We have taken two perspectives from the study. 
Primarily, to get IKEA’s view on the communication strategy required for the 
disposable income generation. Secondly, to ascertain the disposable income 
generation’s view on how they feel they are being communicated to by IKEA. 
From the first perspective, our investigations will primarily focus on how IKEA 
communicates with the disposable income generation. Varying communication 
and marketing theories will form the basis of this. The second perspective is 
primarily based on the personality of the disposable income generation, their 
preferences and how they would like companies to interact with them moving 
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forward. Different consumer behaviour theories, such as self-perception and 
lifestyle are focused.  

 
Conclusions: The disposable income generation is a sub category of people that 
have an excess of both time and money. For the disposable income generation, 
interior products and design create a sense of identity that they feel is a necessity 
within a rapidly developing modern and material society. Our research suggests 
that IKEA is overlooking a category of people who have such disposable incomes 
and therefore are lacking the appropriate communication strategy. By utilising 
market communication which targets the disposable income generations 
preferences, the company would be able to benefit from the hidden potential of 
the disposable income community.  
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                                                   ”En grupp inom befolkningen innehar 80 % av 

Sveriges förmögenhet, obetydlig marknadsföring riktas mot denna grupp, är inte 

det konstigt…?”1 

 

                                                 
1 Citat formulerat av författarna. Information hämtad från Senioragency. 
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1. Inledning  
 

 

nledningen är utformad med avsikt att väcka intresse för den problematik som 

studien behandlar. Här uppmärksammas att det riktas ringa marknadsföring 

till ett stort och köpkraftigt segment vilket i sin tur ska underlätta förståelsen för 

studiens syfte.    

 

 

Fyrtiotalisterna var de första tonåringarna som gjorde ungdomsrevolt i det svenska 
samhället. Denna generation var de som började äta p-piller och lyssnade på 
rockmusik. De svenska fyrtiotalisterna var den första generationen av vad vi idag 
kallar en modern ungdom. Deras föräldrar hade i sin tur inte haft samma möjlighet 
att leva ut och växte upp under striktare förhållanden där tonårstiden inte symboli-
serades av frihet. Fyrtiotalisterna var de första att ställa krav på sin omgivning och 
lärde sig tidigt att ta för sig av livets möjligheter. Konsekvensen blir att denna 
grupp kräver en anpassning från samhällets sida som syftar till att de fortfarande 
vill få sina behov tillgodosedda (se figur 2, bilaga 5).   
 
Varför skulle då detta segment vara så attraktivt för företag och marknadsförare i 
synnerhet? Svaret är enkelt, det är här pengarna och således köpkraften finns. 
Trots detta satsas bara 5 % av all marknadsföring mot segmentet 50+ där rekord-
generationen2, vilken vi i denna uppsats fokuserar på, ingår (http://www.senior- 
agency.se)3. 
 
Vi fick upp ögonen för detta ämne efter en mycket inspirerande föreläsning4 av 
Håkan Vitestam från Senioragency. Det var först då vi såg vidden av hur sned-
vriden marknadsföringen och framför allt reklamen är med tanke på vilken grupp 
det är som innehar de finansiella resurserna. Detta faktum gjorde att vi kritiskt 
började titta på marknadskommunikation runt omkring oss och vi insåg att det är 
mycket ovanligt med äldre5 människor i reklam och om de förekommer så 
framställs det inte som positivt att bli äldre. Detta motsäger somliga av de 
befintliga teser som finns inom marknadsföringsområdet vilket gjorde att vi 
uppfattade en klyfta mellan teori och det praktiska utförandet. Vi bestämde oss för 
att ovan beskrivna område torde vara intressant att undersöka mer ingående. 
 

                                                 
2 Personer födda mellan 1945-54 
3 http://www.senioragency.se/50plus_insikter.html  2005-11-09 11:05 
4 Gästföreläsning Lunds Universitet 26/9-05 på kursen Fek538 
5 När vi nedan talar om ”äldre” åsyftar vi personer som är 50 år eller äldre. 

I 



En ny generation livsnjutare 
 

 9 

Intresset hade väckts kring detta fenomen. Hur skulle vi då gå vidare? Vi valde att 
fokusera på företag som inte riktade sig till rekordgenerationen eller de som 
gjorde det på ett ineffektivt sätt. IKEA valdes som företag eftersom de hade uttalat 
att de ville expandera (Dagens Industri, 2005-11-01). Vi ansåg att det här uppkom 
en möjlighet för IKEA att öka sin försäljning om de bara anpassade sin 
marknadskommunikation, i form av butiksinredning, katalog, TV-reklam och 
annonser, mot detta segment. IKEA ansågs därmed vara ett passande företag för 
att undersöka vårt uppfattade problem. 
 

1.1 Bakgrund 

 

”Jag ska inte bli pensionär, jag ska bli passionär”6 

 
Marknaden förändras kontinuerligt vilket innebär att aktörerna på marknaden 
måste anpassa sig efter nya spelregler för att utnyttja de möjligheter som erbjuds. 
Detta handlar i stor grad om det allt större segmentet inom befolkningen som 
kallas rekordgenerationen. Redan nu börjar detta segment gå i pension och antalet 
pensionärer kommer att växa mycket under de närmaste åren. Är dessa människor 
gamla? Vi väljer att tro att så inte är fallet, det handlar om levande och vitala per-
soner som vill ha ut mer av livet. 
 
Enligt en undersökning (http://www.aftonbladet.se)7 vi tagit del av ser merparten 
av rekordgenerationen livet efter 50 som något positivt. Det är nu livet börjar. 
Nära en tredjedel av dem ser sig själva som evigt unga och hälften av gruppen 
lyssnar på rockmusik vilket pekar på att de åtminstone är ungdomliga i sinnet. 
Detta segment spenderar sina pengar på sig själva och är mer egoistiska än 
tidigare generationer. Vi ser att de har attityder och värderingar som ligger allt 
närmare de yngre generationerna vilket gör att framtidens 50-60-åringar kommer 
att tänka och agera mycket annorlunda jämfört med tidigare generationer. Dess-
utom kommer segmentet att innehålla en stor grupp förmögna människor 
(http://www.senioragency.se)8. 
 
Den svenska rekordgenerationen består i dagsläget av 1,2 miljoner 50-60 år gamla 
personer (Lindgren et al, 2005). Denna grupp kommer att växa lavinartat under de 
kommande åren och enligt statistik kommer befolkningen över 50 år i Sverige att 
utgöra hälften av populationen innan år 2035. Detta innebär att gruppen kommer 
att öka med 75 % jämfört med övriga befolkningen som bara kommer att växa 
med 1%. Befolkningen blir uppenbarligen allt äldre. Dessutom säger två 

                                                 
6 Blivande pensionär ur rekordgenerationen (Lindgren et al, 2005, s. 45) 
7 (http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,613479,00.html 2005-11-05 14:36 
8 http://www.senioragency.se/50plus_insikter.html 2005-11-09 11:22 



En ny generation livsnjutare 
 

 10 

tredjedelar av segmentet att de ska spendera och njuta av sina pengar i stället för 
att spara (http://www.senioragency.se)9. 
 
Enligt en studie av Ian Robertson vid Trinity College börjar inte den egentliga 
ålderdomen förrän vi blir åttio år gamla. Han visar på att den genomsnittliga 
åldern för att få en stroke har gått från 72 år 1984 till 82 år 15 år senare. Detta 
innebär enligt Robertson att man blir äldre senare och kan förvänta sig trettio fina 
år mellan femtio och åttio (http://www.guardian.co.uk)10.  Ett exempel på denna 
livssyn är vår svenska glamourlady Alice Timander som i år har fyllt nittio. Hon 
bevisar att man fortfarande kan vara ung och ha ett aktivt liv vid nittio och säger: 
”Jag är det levande exemplet på ålderslöshet” (http://www.aftonbladet.se)11. 

Alice symboliserar den ”nya sortens äldre” vilka kommer att bli en allt större och 
mäktigare grupp de närmaste åren.  
 
Marknadskommunikation mot äldre är i dagsläget ineffektiv. Detta påstående 
grundar vi på samtal med Håkan Vitestam på Senioragency. De äldre framställs 
ofta i reklamsammanhang som gamla och ointresserade individer som håller på att 
varva ner inför avslutandet av sitt liv. Det är absolut inte på detta sätt de vill bli 
adresserade utan de ser sig själva som unga och vitala och vill således att 
företagen ska kommunicera detta budskap mot dem. Okunnigheten hos företagen 
om rekordgenerationen gör att det skapas stora möjligheter på marknaden, 
möjligheter företagen inte får blunda för endast för att de inte vill rikta sig till 
detta segment (Håkan Vitestam, Senioragency). 
 
Vi har valt ett företag i inredningsbranschen då det i denna bransch krävs att kon-
sumenten både har tid och pengar. Rekordgenerationen har möjlighet att ta ledigt 
från arbetet i större utsträckning vilket ger dem tid. Dessutom har de ofta en 
relativt hög lön eller ett sparat kapital vilket innebär att de har pengar. 
 
Efter genomgång av litteraturen och problemställningar valdes IKEA som ett 
företag passande för vår studie. Företagets mål är att fördubbla sin försäljning 
under nästa år, detta genom sänkta priser och nya varuhus (Dagens Industri 2005-
11-01 ). Rekordgenerationen bör vara en mycket attraktiv målgrupp för IKEA och 
frågan är huruvida företaget utnyttjar denna målgrupp på bästa sätt (Ibid). Ett 
företag som vill expandera bör intressera sig for alla sorters konsumenter och i 
synnerhet de köpstarka konsumenterna. Således anser vi att IKEA bör tänka 
igenom sin expandering och fråga sig om de inte kunde fånga upp en mycket 
attraktiv målgrupp, rekodgeneratonen, och på så vis växa som företag.  
 

                                                 
9 http://www.senioragency.se/50plus_insikter.html 2005-11-09 11:22 
10 http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,1565039,00.html 2005-11-08 15:36 
11 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,700541,00.html 2005-11-05 15:50 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Flera författare har tagit upp problemet med att det riktas för lite och ineffektiv 
kommunikation till befolkningen över femtio år. Demografin i Sverige och andra 
delar av världen kommer nu att förändras då en stor del av befolkningen kommer 
att passera femtio år till följd av en baby boom under 40-och 50-talet. Att det då 
riktas så lite kommunikation till detta segment med deras specifika behov bör 
innebära begränsningar hos företagen. Befintlig teori och forskning har studerat 
hur befolkningen över 50 effektivt nås genom marknadskommunikation. I 
dagsläget finns dock ingen eller begränsad akademisk litteratur över hur 
inredningsbranchen vänder sig till detta växande segment.  
 
Den nya generationen mellan 50 och 60 år har många gemensamma drag. Ofta har 
de en aktiv livsstil, barnen har i flera fall flyttat hemifrån, de är öppna för 
förändringar samt har tid och pengar. Jämfört med tidigare generationer är 
befolkningen som är född efter 1945 köpstarkare. Konsumtionsvärderingarna har 
ändrats från att spara och äga till att konsumera. Eftersom inredning betraktas som 
produkter vilka kräver tid och högt engagemang, tror vi, och vill därmed studera 
om rekordgenerationen är en stor och köpkraftig målgrupp för 
inredningsbranschen (Håkan Vitestam, Senioragency).  
 
IKEA:s mål är att öka sin försäljning detta genom att öppna fler butiker och sänka 
priserna. Vi vill i uppsatsen undersöka om företaget genom sin kommunikation 
missar ett stort och köpkraftigt segment. Genom att anpassa sin kommunikation 
till rekordgenerationen kan även försäljningen öka på sikt. IKEA associeras ofta 
till bollhav, köttbullar och en ganska stressig miljö. Reklamen som rullar på TV 
för tillfället visar en liten flicka som hoppar i en IKEA- säng. Detta är bara några 
exempel på hur IKEA kommunicerar till sin omgivning. De har ingen 
marknadskommunikation som direkt riktar sig mot detta specifika segment och 
följden kan i förlängningen medföra uteblivna försäljningsintäkter. Genom att 
utveckla sin marknadskommunikation genom mer specifik och anpassad reklam 
till rekordgenerationen tror vi att förataget kan nå en ännu bredare marknad utan 
att tappa barnfamiljerna som målgrupp.  
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På Seniormässan12 i Göteborg fick vi möjlighet att observera och studera hur 
andra företag försökte nå ut med sitt budskap till rekordgenerationen. Uppenbara 
brister i de kommunicerade budskapen gick att urskönja.  
Det de olika företagen försökte kommunicera rimmade inte med vad 
marknadsföringsteorier påstar vara god kommunikation mot en äldre publik.   
 
Reseföretagen är uppenbarligen de som har kommit längst vad gäller att utnyttja 
rekordgenerationen. Reseföretag erbjuder upplevelser och har förstått att denna 
generation vill vara aktiva och levande vilket visades i det utbud som 
presenterades på mässan. Vi som besökare slogs av var att företagen vet vad 
rekordgenerationen är ute efter men trots detta är de marknadsförande organisa-
tionerna mindre bra på att kommunicera sina budskap och erbjudanden. Detta kan 
exemplifieras med ett reseföretag som hade ett bra koncept vad gäller resor för 
rekordgenerationen. En monter som bestod av stora bilder på barnfamiljer, TV-
skärmar som visade snabba och häftiga klipp samt en ung personal på plats med-
förde dock att besökarna inte riktigt kunde relatera till det förmedlade budskapet, 
trots att det var riktat till dem. Exemplet ovan illustrerar den inställning som 
verkar genomsyra många olika företag. De är medvetna om att 
rekordgenerationen finns men mindre villiga att lägga ner energi på att nå ut till 
dem. Vid ett enklare samtal med en besökare framkom det att denne kände sig 
något nedstämd av att besöka mässan. ”Är det så här det är att bli äldre vill jag 
inte åldras för fort” menade besökaren. Stämningen och intrycken från mässan var 
delvis negativa då det framställdes som jobbigt och bekymmersamt att bli äldre. 
(Observation, Seniormässan). 
 
Hur kan företagen och i synnerhet IKEA rikta så lite marknadsföring och produkt-
sortiment mot rekordgeneration trots de stora möjligheter som erbjuds inom 
segmentet? Marknadscheferna verkar inte vilja kännas vid denna grupp och 
blundar för segmentets krav på anpassning. Genom bara en smärre förändring i 
marknadskommunikationen mot integrering av rekordgenerationens krav och syn-
sätt skulle försäljningssiffrorna troligtvis öka (Håkan Vitestam, Senioragency). 
 
 
 
 
 

                                                 
12 IKEA deltog inte på Seniormässan men vi anser att det går att dra paralleller till de företag som 
närvarade och deras sätt att kommunicera till rekordgenerationen. De företag som deltog på 
mässan var mestadels reseföretag men även finansföretag och hälsoföretag. Vidare var en hel del 
organisationer för äldre såsom Pensionärsförbundet närvarande. Noterbart är att även företag som 
oftast inte förknippas med en äldre publik deltog. Vi tänker framför allt på Harley Davidson 
motorcyklar, men också fallskärmsföretag och liknande upplevelseindustrier. Seniormässan hölls 
på Svenska Mässan i Göteborg 10-12 november. 
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Genom ovan förda resonemang uppdagas enligt oss ett intressant problem vilket 
leder oss fram till våra frågeställningar: 
 

 
1. Finns det en icke utnyttjad potentiell kundgrupp i rekordgenerationen för 

IKEA som deras marknadskommunikation idag tycks förbise? 

 

2. Hur skulle en mer effektiv kommunikation från IKEA:s sida kunna yttra 

sig? 

 

 

1.3 Syfte  

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur inredningsbranschen, genom IKEA 
som fallföretag, skulle kunna utveckla sin kommunikation för att ta till vara den 
potential och köpkraft som tros finnas inom rekordgenerationen.  
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2. Rekordgenerationen  
 

 
rundläggande för att se om det finns en potentiellt icke utnyttjad mål-

grupp i rekordgenerationen för IKEA är att få en förståelse för denna 

målgrupp. I detta avsnitt definieras vad som menas med rekord-

generationen och en jämförelse görs med föregående generationer. Forskning och 

statistik kring rekordgenerationens demografi och dess marknad ska vidare ge 

ökad kunskap om segmentet och hur detta är på väg att utvecklas.    

 

 

2.1 Definition av rekordgenerationen 

 
Jennifer Hiscock menar i sin artikel ”How to separate all the shade of grey” 
(2000) att det största misstag en marknadsförare kan göra är att se på befolk-
ningen över 50 år som en konsumentgrupp. Segmentet är brett och det vore naivt 
och enfaldigt att tro att alla individer inom detta segment skulle ha samma 
attityder och bete sig på samma sätt. En vital 50-åring har annorlunda krav jämfört 
med en orörlig 80-åring, detta faktum är uppenbart. Ändå väljer många 
marknadsförare att ”bunta ihop” segmentet till en homogen grupp.  
 
I en osignerad artikel i Brand Strategy (2005-04-05) menar författarna att det finns 
två grupper äldre. Den första gruppen benämner man ”Levande äldre” och här 
ingår både pensionerade och arbetande människor. Denna grupp vill återuppleva 
sitt liv efter att ha lagt mycket tid på att fostra sina barn och för första gången på 
länge får de möjlighet att göra det som verkligen intresserar dem. De skiljer sig 
avsevärt mot hur deras egna föräldrar var i denna ålder. ”Fast i det förgångna” 
benämns den andra gruppen och är personer som har sämre hälsa och begränsade 
ekonomiska möjligheter. De har ”vuxit ur samhället” vilket har lett till bitterhet 
och ett missnöje över hur världen runt omkring har fortsatt att utvecklas utan dem. 
De har inte så många intressen och kommer troligen inte att få en lika komfortabel 
pensionstid som den andra gruppen (Brand Strategy, 2005-04-05).  
 
Studiens intresse ligger i det segment som ovan benämns ”levande äldre”, alltså 
den grupp människor som har pengar vilka de vill konsumera och leva aktivt för. 
Vi ämnar alltsa studera de människor som tar for sig av vad livet efter 50 har att 
erbjuda och ser det som en möjlighet och något positivt att bli äldre. Detta 
levnadssätt stämmer väl överens med rekordgenerationens och det blir därför 
denna grupp studien ämnar undersöka. Rekordgenerationen är ett begrepp som 

G 
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växte fram i slutet av 1990-talet när undersökningar gjordes på fyrtio- och tidiga 
femtiotalisters uppväxt och påverkan på svenskt och internationellt samhällsliv. 
Rekordgenerationen tillhör de 1.2 miljoner svenskar som föddes mellan 1945 till 
1954. Årskullarna var mycket stora med en baby boom på 130 000 nyfödda barn i 
slutet av 1940-talet. Man kan urskilja en tydlig skillnad mellan rekord-
generationen och generationen före dem (Lindgren, 2005 et al.) 
 

”Rekordgenerationen var den generation som tog det stora utbildningssprånget, 

skapade en egen konsumtionsinriktad tonårs- och ungdomskultur och förändrade 

genom nya värderingar och engagemang den politiska agendan.” (Ibid, s.13) 

 

Rekordgenerationens värderingar och erfarenheter tillsammans med att de är 
många till antalet har gett ett stort avtryck i det svenska samhället. Bostads-
marknaden var tvungen att utvidgas tillsammans med radhus och dagisplatser. 
Arbetsmarknaden var tvungen att anpassa sig då allt fler kvinnor tog klivet ut på 
arbetsmarknaden (Ibid). 
 

 
 
Det har under de senaste decennierna även skett en förskjutning av konsument-
värderingar hos olika åldersgrupper (se figur 1). Jämfört med tidigare generationer 
är befolkningen som är född efter 1945 köpstarkare. Konsumtionsvärderingarna 
har ändrats från att spara och äga till att konsumera och uppleva (Jegers, 2001).  
 

1925-34 

1930-39 

1935-44 

1940-49 

1945-54 

Äga Uppleva 

Spara 

Livsnjutaren 

Moralköparen 

Prisjägaren 

Pryltoken 

Källa: Jegers, (2001), s. 92 

Figur 1 
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Geografiskt är vi i denna uppsats framförallt intresserade av den svenska 
marknaden men kommer att använda oss av forskning och statistik från andra 
länder när vi analyserar ämnet.     
 

2.1.1 Rekordgenerationen jämfört med föregående generationer 

  

I Japan är åldrandet hedrande. De äldre generationerna får stor respekt för de 
erfarenheter som långa liv givit dem. Detta står i kontrast till synen på åldrandet i 
västvärlden som länge varit negativ (Treguer, 2002). Äldre generationer har under 
de senaste decennierna i västerländsk kultur betraktats som en målgrupp med föga 
attraktionskraft. Detta präglas av ett synsätt där äldre människor betraktas som en 
belastning för samhället vilka kräver stora pensioner och sjukvård. Det segment 
som växer fram idag ser själva annorlunda på sin situation. Det är en stor grupp 
som växt upp i ett samhälle som präglats av välfärd där de uppfostrats till en 
inflytelserik och självmedveten grupp (Jegers, 2001). De är en del av IT-samhället 
vilket gör att de idag är aktivt involverade i omvärldens händelser. Rekordgenera-
tionen tar även del av hur den materiella världen växer fram och är starkt 
framtidsorienterade (Carrigan, Szmigin, 2001).  
 
En undersökning genomförd av Kairos future (2005) visar att befolkningen idag 
ser fram emot tiden efter 50 år då de har möjlighet att förverkliga sina drömmar. 
Denna tid karaktäriseras av frihet då barnen flyttat hemifrån och arbetet håller på 
att avslutas. Idag har rekordgenerationen god hälsa och anser sig inte själva gamla 
förrän efter 80 år. Detta gör att tiden mellan 50 och 80 år aktivt kommer att 
utnyttjas eftersom tid och ekonomiska resurser inte längre är något stort hinder.  
 
Det har som tidigare nämnts skett en utveckling av konsumtionsvärderingar under 
de senaste decennierna. Trenden har gått ifrån att spara och äga till att idag 
konsumera och uppleva vilket har medfört att efterfrågan hos rekordgenerationen 
idag jämfört med tidigare generationer ser annorlunda ut. Livsstilen kommer 
framöver att präglas av att pengar skall konsumeras. Trenden pekar på att konsu-
menterna blir alltmer kräsna och ställer högre krav på ett varierat utbud (Jegers, 
2001). Undersökningar i Sverige av Kairos future (2005) visar på samma trend. 
En konsekvens av att barnen flyttar hemifrån blir att rekordgenerationen får 
pengar över att spendera på sig själva. Vidare visar undersökningen att de 
prioriterar konsumtion som höjer levnadsstandarden. Att få möjlighet till ett bättre 
hem och en finare bil är saker som värderas högt och även att kunna köpa nya 
elektroniska varor till hemmet. Köpkraften hos denna åldersgrupp är stor och de 
dominerar på flera olika marknader. Exempelvis är kunderna på marknaden för 
exklusiva bilar nästan uteslutande över 50 år, 50 % av marknaden för kosmetika 
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och 35 % av resemarknaden domineras likaså av denna åldersgrupp 
(www.20plus30.com)13.     
 
Gemensamt för forskning kring konsumtionen hos rekordgenerationen är att 
kvalitet har en allt större betydelse (Jegers, (2001), Kairos future (2005), Treguer 
(2002)). Detta segment är generellt kräsna och har råd att vara det. Även om 
personerna har olika köpintentioner och köpbeteende är litteraturen överens om att 
trenden tydligt pekar mot att målgruppen kräver allt mer. Detta kan ta sig uttryck i 
form av kvalitet och kompetens, valuta för pengarna eller undvikande av 
produkter och tjänster som inte lever upp till förväntningarna (Jegers, 2001). 
 
Det egna jaget får i dagens samhälle allt större betydelse. Trender visar att dagens 
samhälle och dess värderingar allt mer präglas av individuella frihetsvärden till-
sammans med sociala värden som inte är materiella. Detta kan tydas genom att 
befolkningen allt mer värdesätter självständighet och oberoende individuell ut-
veckling samt ett samhälle som utmärks av jämlikhet och demokrati. Rekord-
generationen är en starkt bidragande faktor till att denna konsumenttrend är på-
taglig (Ibid).  
 
Dagens äldre generation är rörligare och mer benägna att flytta utomlands jämfört 
med tidigare generationer. Trots att viljan att flytta hos rekordgenerationen inte är 
så stor finns det en tydlig trend som visar att rekordgenerationen är mer mobila 
idag än tidigare (Jegers, 2001).  
 

2.1.2 Rekordgenerationens demografiska utveckling 

 

Demografisk statistik visar att 50-60-åringar snabbt ökar i antal. Detta har varit en 
trend under en längre tid som dessutom ser ut att bli bestående. Under åren 1990-
2020, visar en studie över populationen i Europa, att befolkningen under 50 år 
troligtvis endast kommer att öka med 1% medan befolkningen över 50 år beräknas 
öka med 75%. Enligt Treguer (2002) kommer demografin i Sverige att följa denna 
megatrend. Statistik från Senioragency visar att denna grupp troligtvis kommer att 
utgöra hälften av hela Sveriges befolkning innan år 2035. Detta innebär att 
segmentet följer trenden i Europa (se tabell 1).  
 
 
 
 
 

                                                 
13 http://www.20plus30.com/marketing/articles/grey_marketing_means_business.htm 2005-11-09 
16:45 
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Tabell 1: Europeiska populationen efter åldersgrupp 
    
Ålder År 2000 År 2020 Förändring i population  
 (miljoner)  år 2000-2020 
    
0-14 år 64,19 58,63 -5,56 
15-29 år 73,96 66,18 -7,78 
30-44 år 87,17 72,6 -14,57 
45-59 år 70,52 86,1 +15,58 
60-74 år 54,51 67,46 +12,94 
75-89 år 24,63 33,75 +9,12 
90 och över 1,97 3,34 +1,37 
Totalt 376,96 388,06 +11,10 
    
Källa: Treguer, (2002), s. 26  

 
Rekordgenerationen i västvärlden har stora finansiella resurser. De mest förmögna 
åldersgrupperna är idag mellan 45-55 år och efterföljs av åldersgruppen 55-64 år 
(Treguer, 2002). I Sverige har åldersgrupperna 45-54 år och 54-60 år haft det 
största procentuella ökningarna av disponibel inkomst de senaste åren14. 80 % av 
landets förmögenhet ägs av befolkningen över 50 år. Större delen av dessa männi-
skor är skuldfria och äger sina egna hem (Håkan Vitestam). 
 
I Europa ökar konsumtionen hos invånarna över 50 år betydligt mer än vad den 
gör hos den övriga befolkningen (Treguer, 2002). Enligt en studie om konsumtion 
i USA av Carrigan & Szmigin (1999, b) så spenderar gruppen mellan 45-55 år 17 
% mer än genomsnittet och åldersgruppen 55-64 år spenderar 15 % mer än 
genomsnittet. Detta är en trend som även går att skönja i europeiska länder. Enligt 
Treguer (2002) står befolkningen i Sverige över 50 år för 70 % av köpkraften, de 
äger 75% av alla aktieportföljer och två tredjedelar hävdar att:  
 
”I stället för att spara hela livet ska pengarna användas för att njuta livet”15 

 

Detta visar att rekordgenerationen för företag är ett segment med stor potential 
och med intressanta konsumenter (Jegers, 2001) 
 

                                                 
14 Räknat från 1991 har den procentuella ökningen varit 6,1 respektive 18,6 procent. 
(www.scb.se/templates/tableorchart_28883.asp) 2005-12-14 12:07  
15 http://www.senioragency.se/50plus_insikter.html  2005-11-05 12:25 
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3. IKEA 
 

 
apitlet om IKEA är utformat för att ge läsaren en bakgrund om företaget. 

Här beskrivs företagets historia, affärsidé och vision. Kapitlet ger också en 

bild av hur IKEA:s budskap är förmedlat i dagsläget samt hur varuhusen kommu-

nicerar.  

   

 
År 1943, när Ingvar Kamprad var 17 år, startade han företaget IKEA och började 
sälja allt från pennor till smycken och nylonstrumpor. Namnet IKEA kommer från 
Ingvar Kamprads initialer I.K. och första bokstäverna i Elmtaryd och Agunnaryd, 
gården respektive platsen där han växte upp. Tolv år senare började företaget 
designa sina egna möbler och som svar på ett problem utvecklades idén om att 
leverera möblerna i platta paket då detta minskade kostnaderna avsevärt. År 1958 
invigdes IKEA:s första varuhus bestående av 6700 kvadratmeter heminredning i 
Älmhult. Detta var den största möbelutställningen vid denna tidpunkt och med-
förde att kunderna kunde se värdet av produkterna då företaget presenterade dess 
kvalitet, funktion och pris på plats. IKEA:s koncept hade grundats 
(www.ikea.se)16. 

 
”Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga hem-

inredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa 

dem!” 

 

IKEA har som vision att skapa en bättre vardag. Detta genom att tillgodose 
människors olika behov, smaker, drömmar och plånböcker. För IKEA innebär 
detta ett utbud av möbler och inredning till människor över hela världen. Grunden 
till affärsidén är att företaget skall samarbeta med sina kunder för att sänka kost-
naderna. Genom att packetera produkter platta paket kan kunderna på ett enkelt 
sätt själva hämta produkterna i ”tag-själv-lagret” och transportera hem dem. En 
process som annars hade kostat både företaget och konsumenten onödiga pengar 
(Ibid). 
 

IKEA har idag växt till ett världsföretag som totalt omfattar 227 varuhus i 33 olika 
länder. Av dessa äger IKEA:s koncern 203 varuhus i 24 olika länder17. Resterande 
24 varuhus ägs och drivs av franchisetagare utanför IKEA:s koncern i 15 olika 
länder. Företaget har 90 000 anställda i 44 länder (Ibid). 

                                                 
16 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/timeline/full_story.html 2005-12-10 
17 Statistik från november 2005 

K 
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IKEA:s omsättning har under det senaste decenniet mer än tredubblats. Denna 
tillväxt vill företagets VD behålla genom prisreduktioner och genom att öppna fler 
varuhus i fler länder (Dagens Industri 2005-11-01 ). Under verksamhetsåret 2005, 
från 1 september 2004 till 31 augusti 2005 omsatte koncernen 135 miljarder 
kronor (Ibid).   
 
 

 
IKEA:s omsättning i miljarder euro (Ibid). 
 
 

Då IKEA:s främsta marknadskommunikation är TV-reklam, annonser och direkt 
marknadsföring i form av katalogen tillsammans med point -of -purchase (POP)18 
i varuhuset är det dessa kommunikationsverktyg som studerats som underlag för 
att besvara studiens syfte. Begreppen utvecklas och beskrivs under kapitel 5.3. 
 

3.1 Till vilket segment riktar sig IKEA? 

 
Enligt IKEA:s presschef i Sverige, Eva Stål, riktar IKEA sig inte till rekord-
generationen. IKEA har en beskrivning där de vet att barnfamiljer med både stora 
och små barn som bor hemma är deras kunder. Stål talar vidare om den typiska 
IKEA-kunden som karaktäriseras av en kvinna på drygt 40 år med två barn. Det är 
framför allt barnfamiljerna som är IKEA:s målgrupp och således riktas ingen 
kommunikation direkt mot rekordgenerationen (Intervju 1). 
 
IKEA:s butiker och dess inredning är ett av de viktigaste verktygen som företaget 
kommunicerar med till sin målgrupp. Enligt kommunikatör och inredare Pernilla 
Andersson på IKEA:s varuhus i Malmö inreds dessa efter en så kallad ”livs-
slinga”. Med detta menar hon att konsumenten går igenom en cykel under sitt liv 
och IKEA skall tillhandahålla produkter och koncept för kunden oberoende av var 
i livscykeln han/hon befinner sig. Under en tidig period i livet är personen i fråga 
ensamstående och bor vanligen själv på mindre yta. Studenter är en stor grupp i 
denna kategori och här uppstår ett behov av en viss typ av produkter. Senare i 
livet flyttar personen ihop med någon vilket ger upphov till nya behov. Ytterligare 

                                                 
18 Engelskt uttryck för kommunikation vid platsen för köp. 
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en period i livet innebär att skaffa barn vilka efter ett antal år flyttar hemifrån. Vid 
olika perioder i livet efterfrågar konsumenterna olika produkter och IKEA:s mål-
sättning är att alltid kunna tillgodose denna efterfrågan (Intervju 2).  
 
Anledningen till att IKEA inte specifikt riktar sig till rekordgenerationen, som Stål 
uttrycker det, är att de inte jobbar med den formen av segmentering. IKEA ska 
vara till för många människor och där ingår självfallet rekordgenerationen också. 
Målgruppen är människor som varierar i ålder men har ett ungdomligt sinne 
gemensamt (Intervju 1).  
 
Precis som Stål poängterar Andersson att IKEA är ett företag som satsar på mång-
fald. IKEA riktar sig till den stora massan och alla ska ha råd att handla på IKEA. 
De som inte har råd att köpa designad inredning från exklusivare butiker skall ha 
möjlighet att köpa designinredning från IKEA (Intervju 2).     
 

3.2 Vilket budskap vill IKEA förmedla? 

 
Enligt Eva Stål är riktlinjerna för IKEA:s reklam att budskapet ska förmedla ett 
”ungt och modernt företag med glimten i ögat där ingenting är omöjligt”. Detta 
budskap är inte specifikt utformat för IKEA:s största kunder, barnfamiljerna, utan 
snarare till dem som kan identifiera sig med det förmedlade budskapet. Uppdraget 
att utforma IKEA:s reklam har reklambyrån Forsman och Bodefors i Göteborg. 
IKEA är ett konceptföretag och det finns ramar för hur företaget skall använda sig 
av marknadskommunikation för att kommunicera sitt budskap. Reklamen kan ta 
sig uttryck i olika former och vanligen är det barn som kommunicerar IKEA. För 
tillfället är den unga flickan Embla IKEA:s ansikte utåt och i en reklamsekvens 
för TV rullar hon ut från en bäddmadrass och meddelar att det är sängveckor på 
IKEA. Om IKEA exempelvis ska släppa en ny undersökning som har genomförts 
används vanligen ett event för att presentera denna. Stål vidareutvecklar att även 
denna form av kommunikation måste matcha företagets paroll om att vara ungt 
och modernt (Intervju 1).  
 

3.3 IKEA:s varuhus 

 
Som kommer att visas i teoridelen är varuhusets atmosfär, inredning och miljö 
viktiga beståndsdelar att ta hänsyn till i konsumentens köpprocess.  
 
Vad gäller den specifika inredningen på det varuhus som besöktes är inställningen 
från IKEA att det skall finnas ”ett rum för alla” (Intervju 2). Vid närmare 
observation kunde detta påstående observeras då tydlig skillnad urskiljdes mellan 
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bland andra ”studentkök” och ”familjekök” (Observation, IKEA). Andersson 
poängterar att företaget är medvetna om att rekordgenerationen är köpstarka och 
detta faktum beaktas i inredning som kommunicerar till detta segment. Där 
används mer exklusiv inredning, framför allt i form av företagets PS-koncept som 
är en något exklusivare linje. Inom en snar framtid kommer IKEA även utvidga 
konceptet med unikare och dyrbarare inredning till följd av designserien Stock-
holms introduktion. Andersson har observerat att de olika ålderskategoriernas 
preferenser vad gäller inredning idag skiljer sig mot hur det såg ut för ett antal år 
sedan. I dagsläget kan personer ur rekordgenerationen komma fram och tala med 
Andersson angående inredning som hon har designat för en 30-årig konsument. 
Hon har observerat att det inte är så stor skillnad på vad en student tycker är till-
talande och vad en person ur rekordgenerationen föredrar (Intervju 2). 
 
Atmosfären på IKEA var vid observationens tillfälle lugn och stillsam musik 
spelades i bakgrunden. Av erfarenhet vet vi att det vanligen är en stressigare miljö 
på IKEA med betydligt fler kunder än vad som observerades denna dag. Vi 
genomförde besöket på IKEA kl.10:00 en vardagsmorgon vilket är en trolig 
anledning till den avstressade stämningen (Observation, IKEA). Andersson 
poängterar att IKEA försöker inreda sina varuhus med bänkar på strategiska 
ställen i butiken så att den äldre konsumenten har möjlighet att sitta ner och vila. 
Hon poängterar att de flesta konsumenter ofta är trötta efter en dag på IKEA, detta 
med anledning av alla människor i rörelse och mängden intryck (Intervju 2).    

3.4 IKEA:s katalog  
 
I år får samtliga svenska hushåll IKEA-katalogen hem i brevlådan oavsett vilken 
inkomst hushållet har. IKEA har tidigare fått kritik för att inte dela ut katalogen 
till köpsvagare hushåll men detta ändras i och med 2006 års upplaga (Göteborgs-
Posten 2005-07-29). Katalogen delas ut till 3,3 miljoner svenska hushåll och 
sammanlagt delas 160 miljoner kataloger ut i 33 olika länder. Enligt Nils Larsson 
på IKEA ser katalogen ut i princip likadant i alla länder, det är bara viss rekvisita 
och ytor som ändras. Att öppna en IKEA-katalog skall vara som att ”öppna dörren 
till sitt eget hem” menar Larsson. Grundliga undersökningar utförs innan IKEA 
utformar och designar sin katalog. För den senaste katalogen visade undersök-
ningar att folk ville se sovrum i stor utsträckning och därför är det den största 
satsningen i 2006 års katalog (Hallands Nyheter 2005-08-01). 
 
I katalogens olika miljöer kan en majoritet kvinnor synas. Det är även denna 
grupp företaget framför allt har lyssnat på vid utformningen av katalogens inne-
håll vilket inte är konstigt eftersom gruppen utgör 70 % av IKEA:s kunder 
(Göteborgs-Posten 2005-07-29). 
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4. Metod 
 

 
 detta avsnitt utreds vilken ansats som används och en förklaring av 

begreppet fallstudie ges. Vi motiverar vidare valet av kvalitativ metod och 

inslaget av kvantitativ metod där en närmare beskriver intervjusituationen och 

enkäterna. Inledningsvis ges en kort genomgång över vilka perspektiv studien 

arbetar efter för att därefter övergå till vilken verklighetssyn som dominerar. 

 

 

4.1 Val av perspektiv 

 
Studien ämnar företrädesvis undersöka huruvida det finns en icke utnyttjad 
potentiell kundgrupp i rekordgenerationen för IKEA. För att få en vetenskaplig 
inriktning på studien belyses problemet från olika perspektiv.  
 
Vi har beslutat att studera både sändaren IKEA och mottagaren rekord-
generationen för att få en nyanserad bild av problematiken. När vi undersöker 
fallföretaget IKEA kommer vi främst att försöka ta reda på om och i så fall hur 
företaget kommunicerar till rekordgenerationen. Olika marknads-
kommunikationsteorier kommer att ligga till grund för detta perspektiv. Det andra 
perspektivet genomsyras främst av studier kring rekordgenerationens beteende 
och preferenser samt hur de vill bli bemötta av företag i allmänhet. Detta kommer 
att ligga till grund för vår kommande analys om rekordgenerationen och IKEA.   

4.2 Studiens synsätt 

 
Vårt perspektiv är hermeneutiskt och baseras främst på förförståelse och 
förståelse. Starrin & Svensson (1994) menar att delarna är beroende av helheten i 
varje tolkning eller förståelse. Vi vill försöka tolka och förstå beteendet hos 
rekordgenerationen och detta kan vi endast göra om vi först studerar vilka 
preferenser denna grupp har samt vilken kontext de verkar i. Den lins vi ska tolka 
rekordgenerationen genom grundar sig på vår bestämda förförståelse av gruppen. 
Denna förförståelse grundar sig i sin tur på tidigare forskning gjord inom ämnet 
samt befintliga teorier. Våra tidigare erfarenheter och insikter spelar också in när 
vi försöker förstå beteenden och köpmotiv hos segmentet. Som barn till 
rekordgenerationen har även personliga erfarenheter påverkat vårt synsätt av det 
studerade fenomenet. Slutligen kan förutfattade meningar ha påverkat vårt sätt att 
tolka den insamlade empirin vilket tagits i beaktande.  

I 
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Alvesson et al (1994) förklarar att huvudtemat hos den objektiverande 
hermeneutiken är att delens mening endast kan förstås om den sätts i samband 
med helheten. I denna undersökning kommer teorins olika delar att konstrueras till 
en helhet då slutdiskussionen förs. Här kommer inte fallföretaget att studeras i 
isolation till omvärlden utan som en del av sammanhanget för att få en över-
gripande helhetssyn av problemet (Alvesson et al, 1994).   
 
Vår förståelse av verkligheten får även positivistiska inslag då vi ute på fältet 
ämnar dela ut enkäter med givna svarsalternativ. Detta mätinstrument 
karaktäriseras av positivism då metoden vinnlägger sig om att försöka mäta 
rekordgenerationens köpbeteende med hjälp av att räkna ut hur många som 
handlar på IKEA och hur många som väljer alternativa inredningsbutiker. Vi vill 
också undersöka människors uppfattning om IKEA:s reklam. Här får vi informa-
tion i form av siffror vilket blir ännu ett led i förståelsen av hur verkligheten är 
beskaffad (Jacobsen, 2002).  
 
Patel & Davidsson (1994) talar om det positivistiska idealet utifrån att forskaren 
alltid skall vara objektiv i sitt arbete. Förhållningssättet som forskaren har till 
forskningsobjektet kännetecknas av en yttre relation där forskarens person, poli-
tiska, religiösa och känslomässiga läggning inte på något sätt skall kunna påverka 
resultatet av forskningsprocessen. Då personliga erfarenheter, genom våra 
föräldrar som tillhör rekordgenerationen, återspeglar sättet att tolka insamlat 
material kan en fullständig objektivitet bli svår att uppnå.  
 
Vi har som intention att med hjälp av enkäter mäta hur många i det valda segment 
som handlar på IKEA. Detta kvantitativa inslag kommer att utgöra en liten del av 
vår undersökning då delar av svaren på frågeformuläret likväl måste tolkas 
kvalitativt.       
 

4.3 Val av ansats 

 
Vi hade från början en tanke om att IKEA möjligen inte utnyttjar den potential 
som rekordgenerationen besitter. Med hjälp av tidigare forskning på detta segment 
samt olika teorier kring den marknadskommunikation som IKEA använder sig av 
hoppas vi kunna besvara den fråga som vi inledningsvis har ställt. Vi kommer att 
arbeta efter en deduktiv ansats där vi från början har vissa förväntningar om hur 
världen ser ut vilka bygger på tidigare teorier och forskning. En kritisk punkt i 
denna ansats är att vi som forskare enbart söker information som ger stöd åt de 
förväntningar vi hade på ämnet innan vi började undersöka. Här är det viktigt att 
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försöka förhindra att information som är essentiell för vår undersökning förbises 
(Jacobsen, 2002).  
 
Då vår frågeställning är precis och vi är väl medvetna om vilka teorier som ska 
ligga till grund för vår undersökning väljer vi att inte arbeta efter en induktiv 
ansats. Här går forskaren från empiri till teori istället och samlar in all tänkbar 
information som finns för att sedan systematisera datan och därefter formulera 
teorierna (Jacobsen, 2002). Vidare talar Jacobsen (2002) om problematiken med 
att gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne. Intentionen att gå ut i verklig-
heten som ett blankt blad är svår då vi omedvetet likväl gör avgränsningar av 
informationen. Tillvägagångssättet har varit att först upptäcka ett problem som 
behövde olika teorier att stödja sig på för att kunna undersökas. Dessa teorier val-
des ut efter att problemet och syftet formulerats vilket leder fram till klassificering 
av en deduktiv ansats.  
 

4.4 Fallstudier 

 
Patel och Davidsson (2003) beskriver en fallstudie som en undersökning av en 
mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara allt ifrån en eller flera individer, en 
organisation eller en situation. Vi använder oss av vad man kallar en intensiv ut-
formning och vill därmed försöka få en bild av samspelet mellan ett fenomen och 
en speciell kontext. I denna studie är fenomenet ”marknadskommunikation till 
rekordgenerationen” det centrala men intresset har också riktats mot att undersöka 
hur detta fungerar i en praktisk kontext, det vill säga på IKEA. Fallstudier lämpar 
sig bra vid en intensiv utformning och när man vill få grepp om interaktionen 
mellan en specifik kontext och ett fenomen (Jacobsen 2002).  
 
Vi vill med vårt fallföretag IKEA fokusera på det specifika, i detta fall deras 
marknadskommunikation till rekordgenerationen. Samtidigt kan vår fallstudie 
komma att sättas i ett större perspektiv och säga något generellt om fenomen som 
är genomgående för andra fall. Fallstudier används ofta för att flytta fokus från det 
specifika till det mer generella. I föreliggande studie ligger fokus på IKEA och om 
det finns en icke utnyttjad potentiell kundgrupp i rekordgenerationen. Koncent-
ration ligger inte på att försöka finna hur företag generellt sett närmar sig detta 
segment men vi ställer oss öppna inför att studien av detta fallföretag kan generera 
i en allmän bild av hur det fungerar på marknaden (Jacobsen, 2002). 
 
IKEA har under de senaste åren haft något av en tillväxtsuccé. Företaget vill fort-
sätta att växa i denna takt med hjälp av mångmiljardinvesteringar i nya varuhus 
samt kraftiga prissänkningar. Detta ska i sin tur bidra till att IKEA fördubblar sin 
försäljning (Dagens Industri 2005-11-01).   
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En motsättning kan skönjas mellan IKEA:s vilja att fortsättningsvis expandera på 
marknaden och det faktum att de i sin kommunikation verkar förbise det segment 
där de största resurserna finns. Att undersöka hur det i praktiken fungerar kommer 
att svara som en jämvikt till den teori och forskning som finns kring ämnet 
”marknadskommunikation till rekordgenerationen” och därmed nyansera och göra 
vår studie än mer trovärdig och levande.  
 
Vi har utfört en kvalitativ intervju med pressansvarig på IKEA för att skapa en 
bild av om och i så fall i vilken omfattning företaget vände sig till studiens aktu-
ella segment. Vi har även talat med kommunikatören för IKEA:s varuhus i Malmö 
för att härigenom skapa oss en uppfattning kring vilken målgrupp företaget vill nå 
när de inreder sina varuhus. Vid besöket i Malmö fick vi även möjlighet att obser-
vera miljön, kunderna och atmosfären på ett IKEA-varuhus. 
 

4.5 Kvalitativa och kvantitativa inslag i metoden 

 
Bryman & Bell (2005) beskriver utförligt de basala skillnaderna på kvantitativa 
och kvalitativa metoder. En av de grundläggande skillnaderna är ord kontra 
siffror. Det kvantitativa inslaget i föreliggande undersökning kommer att genom-
syras av siffermässiga mätningar på det sociala livet. Med det menar vi att det 
statistiskt sett kommer att bli möjligt att mäta rekordgenerationens attityder till 
IKEA med hjälp av utskickade enkäter. Hela undersökningen kommer dock till 
viss del att ta sig uttryck i form av ord då delar av enkäten lämnar utrymme för 
respondenten att med ord förklara sin uppfattning. Dessa delar analyseras natur-
ligtvis kvalitativt tillsammans med de svar vi får i samband med de intervjuer vi 
ämnar göra.  
 
Vidare talar Bryman & Bell (2005) om metodernas distans respektive närhet. 
Enkäter är vanligtvis en kvantitativ metod som kännetecknas av distans till under-
sökningspersonerna. Här träffar forskarna inte ens deltagarna och ofta uppfattas 
denna avsaknad av relation som önskvärd då de kvantitativa forskarna vill vara 
opartiska och inte bli för engagerade i sitt studieobjekt. Vi hoppas att de frågor där 
respondenten ger svar i form av ord kommer att ge en närhet till rekord-
generationen som är nödvändig för att undersökningen ska få den kvalitativa 
approach som krävs för studiet av ett socialt fenomen. Intervjuerna ger per auto-
matik närhet då vi personligen pratar med anställda på IKEA och därefter 
kvalitativt tolkar svaren.  
 
Undersökningen vill som den kvalitativa metoden föreskriver företrädesvis stu-
dera vilka beteenden och värderingar det valda segmentet har. Denna förståelse 
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uppnås bäst genom den kvalitativa metoden. Den kvantitativa forskaren är ute 
efter att generalisera den insamlade datan till en relevant population. Som berörts 
tidigare är detta inte det huvudsakliga skälet till föreliggande studie vilket till-
sammans med ovan information resulterar i att undersökningen är en kvalitativ 
fallstudie med kvantitativa inslag (Bryman & Bell, 2005).       

4.6 Urval 

 
I urvalsprocessen med en kvalitativ utgångspunkt är det av största vikt att 
begränsa antalet personer som intervjuas. Jacobsen (2002) beskriver formen inter-
vjuer som datainsamlingsmetod som oerhört tidskrävande och inom ramen av 
denna undersökning är det klokt att begränsa det material som studien ämnar 
analysera. Vi vill därmed förhindra att hamna i det som Steinar Kvale kallar 1000-
sidorsfrågan: 
 
”Hur ska jag hitta en metod att analysera de 1000 sidor med intervju- 

transkriptioner som jag har samlat in?”(Ibid s.112)  
 
Med detta i åtanke väljer vi att göra en intervju med pressansvarig på IKEA:s 
pressavdelning samt en intervju med varuhusets kommunikatör. Anledningen till 
att vi inte gör intervjuer med personer från rekordgenerationen är de tidsmässiga 
ramarna som vi berörde ovan samt att det redan finns omfattande forskning och 
litteratur på ämnet. För att kunna applicera rekordgenerationens köpbeteende på 
fallföretaget IKEA har vi valt att dela ut enkäter som analyseras både kvantitativt 
och kvalitativt. 
 
Som grund för urvalet av intervjupersoner ligger den kunskap som anses nöd-
vändig för att ge studien den trovärdighet som är betydande för ett framgångsrikt 
resultat. Personerna vi talar med på IKEA kommer att ge oss ett sändarperspektiv 
som är relevant för att kunna belysa problemet från såväl sändare som mottagare. 
 
Att välja inredningsbranschen föll sig naturligt då möbler och inredning är en vara 
som kräver engagemang och involvering från konsumentens sida. Detta för att 
både pengar och tid är viktiga komponenter i köpprocessen. Pengar och tid är, 
som nämnts tidigare, något som rekordgenerationen har i större utsträckning i 
jämförelse med andra segment.  
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4.7 Datainsamling 

 
Den metod som ligger till grund för insamling av data är av största vikt för fram-
gångsrika forskningsresultat. I uppsatsens syfte har kvalitativa, individuella och 
öppna intervjuer använts samt tudelade enkäter med både kvantitativa och kvali-
tativa inslag. Den öppna intervjun är den vanligaste metoden för datainsamling 
inom den kvalitativa grenen och lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks 
(Jacobsen, 2002). Denna insamlingsmetod medför olika val samt för- och nack-
delar som under uppsatsens gång tagits ställning till. Vilka dessa är diskuteras 
vidare under Intervjustruktur kap 4.7.1.3.  
 
Datakällor kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är information 
som utredaren själv samlar in, i detta fall i form av intervjuer, enkäter och obser-
vationer. Sekundärdata är information som har blivit insamlat för annat ändamål 
och redan finns att tillgå i existerande forskning (Jacobsen, 2002). Båda data-
källorna har använts. 
 

4.7.1 Primärdata 

 
Användandet av primärdata innebär insamling av upplysningar för första gången 
(Jacobsen, 2002). Då uppsatsen ska utreda en i liten utsträckning undersökt 
frågeställning är det en förutsättning att söka primärdata för att studien skall få 
hög relevans och ge oss den information som inte går att finna utifrån tidigare 
forskning (Kvale, 1997). Därför har två kvalitativa och individuella djupintervjuer 
gjorts med personer som har kunskap om IKEA:s kommunikation till rekord-
generationen. Studiens relevans vilar på att få tillgång till information från 
personer med kunskap förankrad i IKEA och dess reklamverksamhet. Enkäterna 
med både kvantitativa och kvalitativa inslag ger oss primär information kring 
rekordgenerationens syn på IKEA och dess reklam. Även denna information är 
essentiell för vår studie och den slutgiltiga analysen. Den observation som 
genomfördes hade som syfte att få ytterligare information kring hur sambandet 
mellan företags marknadskommunikation och rekordgenerationen ser ut.  
 

4.7.1.1  Enkätundersökningar 
 
För att erhålla kunskap om rekordgenerationens allmänna attityder till och åsikter 
om IKEA, inredning och marknadskommunikation gjordes två enkät-
undersökningar. För att kunna göra meningsfulla uttalanden angående rekord-
generationens attityder var vi tvungna att göra ett representativt urval av befolk-
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ningen (Trost, 2001). Vi ville göra studier där rika, fattiga, högutbildade, låg-
utbildade, invandrare och människor födda i Sverige deltog. Detta för att urvalet 
skulle representera rekordgenerationen på ett så korrekt sätt som möjligt. 
 
Insamlingen av data har skett på allmän plats för att få en bred del av popula-
tionen medverkande i undersökningarna. Om undersökningarna hade utförts utan-
för IKEA hade visserligen IKEA:s kunder fångats men vi ansåg att allmänhetens 
åsikter, alltså även konsumenter som inte handlar på IKEA, var värdefullt för att 
få en rättvis bild av problematiken. 
 
Enkäterna har medvetet utformats så att den innehåller både kvantitativa och kva-
litativa frågor. Den kvantitativa delen gav oss underlag för att uppskatta befolk-
ningsparametrar (Trost, 2001). Syftet med dessa frågor var att ta reda på allmän-
hetens generella inställning dels till inredning, dels till IKEA och dels till reklam. 
 
De kvalitativa frågorna var utformade så att de skulle ge en djupare information 
angående allmänhetens inställning till IKEA och dess marknadskommunikation 
men även populationens inställning till marknadskommunikation i allmänhet. 
Enligt Trost (2001) gör man en kvalitativ studie för att förstå hur människor reso-
nerar och för att hitta eventuella mönster i deras handlande. Detta är något som vi 
ville ta fasta på i våra undersökningar för att studera populationens inställning till 
IKEA. 
 
Trost (2001) menar vidare att det är viktigt i vilken ordning frågorna kommer på 
enkäten. Därför har frågor som ger svar på respondentens bakgrund valts att 
placeras längst bak på enkäten. Risken med att motivation går förlorad för 
respondenten med anledning av ”tråkiga” demografiska frågor först på enkäten 
försöker här kringgås. Dessutom har överskrifter använts som förklarar vad frå-
gorna handlar om för att underlätta orienteringen av enkäten (Lindgren et al, 
2005).    
 

4.7.1.2 Observationer 
 
Observation innebär att undersökaren studerar och betraktar hur människor agerar 
och beter sig i olika miljöer och under olika förhållanden. Till skillnad mot att 
göra en intervju och fråga respondenterna vad de gjorde i en viss situation kan 
undersökaren se hur personer faktiskt agerar i bestämda situationer (Jacobsen, 
2002). Vid intervjuer måste en tolkning av respondentens svar göras och det före-
ligger alltid en risk med att svaren inte är sanningsenliga eller att respondenten 
minns fel. Här kan observationer vara ett bra komplement då det inte finns några 
svar att ta hänsyn till (Bryman och Bell, 2003). 
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Negativt med denna undersökningsmetod är att forskaren inte får veta den obser-
verades subjektiva värderingar, alltså om hon/han är positiv eller negativ. Detta 
problem kan avhjälpas med hjälp av att hålla kompletterande intervjuer med den 
observerade.  
 
Vår observation skedde dolt, de miljöer och de människor som observerades var 
alltså omedvetna om att de observerades. På så sätt blir situationen inte konstlad 
och tillgjord och folk agerar naturligt vilket ger högre reliabilitet. Vidare användes 
en icke deltagande observation. Den undersökande har här en viss distans till det 
som observeras, han/hon deltar alltså inte aktivt i situationerna som uppstår under 
observationen (Jacobsen, 2002). 
 
Vi utförde en observation på IKEA:s varuhus i Malmö och en på Seniormässan i 
Göteborg. Observationen på IKEA genomfördes i samband med intervjun med 
varuhusets kommunikatör. Observationen på Seniormässan genomfördes 10 
november på Svenska Mässan i Göteborg. Anteckningar gjordes utifrån våra 
personliga tankar under observationerna som sedan sammanställdes till fullständig 
text.  

4.7.1.3 Intervjustruktur 
 
För att få en ökad förståelse för hur IKEA tänker när de utformar sin kommunika-
tion tog vi kontakt med IKEA per telefon då vi anser att det ger oss tillräckligt 
med information för studiens syfte. Beaktande togs samtidigt vid de fördelar som 
finns med att mötas personligen. Intervjun med IKEA:s kommunikatör skedde på 
plats i varuhuset. Om intervjun sker personligen på företaget eller per telefon har 
naturligtvis betydelse för intervjun. Den största faktorn som går förlorad vid en 
telefonintervju är kroppsspråket. Möjligheten att tyda andra signaler från respon-
denten än det som sägs med ord finns inte och den omedvetna kommunikationen 
försvinner därmed. Positiva effekter av en telefonintervju är att många respon-
denter känner sig bekväma med att prata i telefon och blir förtroligare när det inte 
finns någon direkt kontakt mellan de båda personerna (Krag et al, 1993). Enligt 
Bryman & Bell (2005) är det viktigt att ge respondenten en trovärdig anledning 
till varför de ska delta och lägga ner värdefull tid på att svara på olika frågor. 
Skriftlig information krävs om man vill förvarna respondenten om att man 
kommer kontakta dem för att ställa olika frågor kring ett visst ämne. IKEA 
kontaktades först per telefon och vi gav vid detta tillfälle kort information kring 
vår studie och frågade om de kunde tänka sig att medverka. Innan den tänkta tele-
fonintervjun genomfördes skickades per mail information till respondenten om 
undersökningen. Även underlag för de frågor som vi ämnade diskutera bifogades. 
Tanken med detta var inte bara att informera IKEA om undersökningen utan att 
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redan inledningsvis få till stånd en bra relation med företaget och respondenten i 
synnerhet. Om man förhållandevis snabbt skapar en relation som gör 
respondenten välvilligt inställd till intervjun ökar möjligheterna att få fram till-
fredsställande information. Då vi inte har möjlighet att använda leenden eller 
ögonkontakt när vi intervjuar respondenten är det viktigt att utnyttja andra rela-
tionsbyggande medel (Ibid).  
 
Intervjun med kommunikatören skedde på plats i varuhuset. Krag et al (1993) 
menar att man måste fundera på vilka praktiska konsekvenser platsen kan få för 
den intervjuade. Det finns ingen anledning att utsätta respondenten för onödigt 
besvär med att ta sig till en annan plats. Av denna anledning skedde intervjun med 
kommunikatören på plats i varuhuset under arbetstid. Frågorna vi förberett inför 
mötet var inte alltför omfattande och vi ansåg därför att tiden vi fick på plats med 
respondenten var tillräcklig. Viktigt är att situationen blir sådan att samtalet flyter 
på ett smidigt sätt. Detta innebär att intervjuaren ska lyssna engagerat och komma 
med följdfrågor för att vara säker på att det hela uppfattas riktigt (Krag et al, 
1993). IKEA besöktes tidigt på morgonen vilket innebar en lugn miljö där inter-
vjun kunde genomföras utan störande moment.   
 
Den intervjumetod som används benämns enligt Bryman & Bell (2005) som semi-
strukturerad. Metoden karaktäriseras av att intervjuaren redan i förväg har en upp-
sättning frågor som önskas bli besvarade. Frågornas allmänna natur lämnar stort 
utrymme för diskussion och möjlighet till följdfrågor ges. Som intervjuare vill vi i 
mesta möjliga mån låta respondenten uttrycka sig fritt och vi uppmanar till egna 
funderingar och erfarenheter av ämnet. Intervjun spelades in för att vi i efterhand, 
i lugn och ro, skulle kunna tolka resultatet samt slapp bli distraherade av 
stressande anteckningar under intervjun.  
 

4.7.2 Sekundärdata 

 
Anskaffningen av sekundärdata har kommit till uttryck i form av att vi studerat 
befintlig litteratur på ämnet. Vi har som utgångspunkt att belysa vår undersökning 
utifrån olika perspektiv. Dessa perspektiv har väglett vårt sökande av relevant 
litteratur som i sin tur ska bidra till studiens validitet och reliabilitet. Ett visst mått 
av kunskap kring existerande forskning på rekordgenerationen var också nödvän-
digt inför utformandet av enkäterna och intervjufrågorna. Vid sökande av infor-
mation kring teorier, modeller och tidigare forskning har vi använt oss av Lunds 
universitets databaser Elin och Lovisa. Här har vi sökt efter böcker och veten-
skapliga artiklar. 
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4.8 Empirisk analysmetod 
 
För att statistiskt kunna säkerställa det empiriska materialet har datorprogrammet 
SPSS använts. Resultaten från enkätundersökningarna fördes in och utifrån denna 
information skapades diagram för att tydliggöra respondenternas svar. Vi skickade 
ut 165 enkäterna (115+50) och fick inget bortfall.  Vi räknade med en felmarginal 
på 2%.   
 

4.9 Källkritik 

 

Då denna uppsats grundas på både primär- respektive sekundärdata har gransk-
ning av de källor som använts varit nödvändig. Eftersom texten baseras på dels 
kvalitativ och dels kvantitativ data har det på grund av uppsatsens omfattning varit 
nödvändigt att nyttja information som redan tidigare publicerats. Således har 
bland annat forskningsrapporter, artiklar och tidigare undersökningar använts. 
Mot sådana källor bör forskaren ställa sig kritisk då denna information kan vara 
inkorrekt framställd eller snedvriden.  
 
Jacobsen (2002) menar att det finns tre situationer när de som genomför under-
sökningen bör granska sina källor extra noggrant; när det är omöjligt att samla in 
primärdata, när vi vill veta hur andra har tolkat en viss situation eller händelse, när 
vi vill få veta vad andra människor faktiskt har sagt och gjort. Dessa tre situa-
tioner uppfylls i denna studie eftersom vi omöjligt skulle kunna basera undersök-
ningen på enbart primärdata. Vidare är det av stor vikt att ta del av vad tidigare 
forskning inom ämnet kommit fram till och hur dessa resultat tolkats. Det är med 
detta i åtanke som källor har valts med omsorg för att få en objektiv bild av den 
information som finns sedan tidigare. 
 
De artiklar som nyttjats är skrivna av seriösa vetenskapsmän och bör således vara 
tämligen objektiva och trovärdiga. Endast källor från forskare vid välkända 
universitet har använts vilka bör ha gått igenom en tämligen hård gransknings-
process. Dock ska sägas att denna tidigare forskning kan ha utförts av ett helt 
annat syfte än denna uppsats. Detta kan göra att tidigare data är vriden för att 
passa forskningens syfte (Jacobsen, 2002). Medvetna om detta har artiklar som 
talat allmänt om ämnet valts för att komma runt denna problematik.   
 
Då intresset kring rekordgenerationen och marknadskommunikation mot en äldre 
publik är så pass nyfunnet har det varit svårt att hitta grundläggande teorier om 
detta ämne. Det finns omfattande forskning och antaganden om valt tema men 
rena teorier har varit svåra att finna. Detta har medfört att sekundärkällor i form 
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av artiklar och undersökningar har varit de främsta informationskällorna angående 
kunskap om rekordgenerationen och den kommunikation som riktas mot detta 
segment.   
 
Angående data som tillhandahållits från Senioragency är vi medvetna om att 
denna används i ett kommersiellt syfte. Företaget lyfter fram vissa siffror för att 
visa möjligheter för deras kunder och således måste de som tar del av denna 
information studera den med kritiska ögon. Beträffande Håkan Vitestam på 
Senioragency anses han vara en mycket trovärdig källa. Då uppsatsen även gynnar 
en extern kontakt såsom Senioragency anser vi att den information som Vitestam 
tillhandahållit är korrekt och användbar. 
 
Svaren från de intervjuer som utförts med representanter från IKEA tros vara 
aningen glorifierade. Anställda på ett företag vill naturligtvis framställa sitt före-
tag på ett positivt sätt gentemot en extern observatör. Den data som erhållits från 
IKEA ses som användbar då en tämligen objektiv bild gavs av de svaranden, men 
problemet finns dock i åtanke vid analyserande av resultaten.  
 
För att erhålla primärdata gällande rekordgenerationens intressen och värderingar 
utfördes enkätundersökningar. Dessa intervjuobjekt och således också källor 
bedöms som tillförlitliga då en bred allmänhet har tillfrågats och det inte har 
funnits något synbart skäl för respondenterna att förvränga sanningen eller hitta på 
under enkäternas frågor. 

 

4.9 Metodreflektion 

 
För att förstå rekordgenerationens syn på inredning, IKEA och marknads-
kommunikation valde vi mellan två olika metoder; enkäter och fokusgrupper. 
Skälet till att valet föll på enkäter var dess mätbara egenskaper som hjälpte oss att 
kvantifiera rekordgenerationens attityder till IKEA. Fokusgrupper hade varit 
användbart i den bemärkelsen att vi hade haft möjlighet att ställa följdfrågor till 
rekordgenerationen vilket genererat i riklig information kring ämnet. Urvalet hade 
dock varit svårare att göra och risken att missa representanter från olika yrkes-
grupper och samhällsklasser hade varit överhängande. Med hjälp av enkäter har vi 
kunnat höra en större del av rekordgenerationen och förhoppningen är att vi fått 
en generell syn på vårt studieområde.      
 

Efter att vi hade genomfört enkätundersökningen och analyserat de olika svaren 
insåg vi att informationen kring rekordgenerationens attityder mot reklam var 
bristande. Detta var svårt att förutsäga när den första enkäten konstruerades och 
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blev först uppenbart när vi fått in och analyserat svaren. Vi kunde då konstatera 
vilken information som saknades. Därav konstruerades enkät 2 och vidare infor-
mation kring området ovan kunde kartläggas. Trots att det redan fanns kunskap 
kring rekordgenerationens förhållningssätt till olika media kunde nu ett empiriskt 
resultat presenteras. 
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5. Teoretisk referensram 
 

 
 ör att uppnå studiens syfte har vi använt oss av teorier från olika 

områden. För att få en ökad förståelse för rekordgenerationen har vi 

studerat psykografisk segmentering och använt oss av teorier om konsu-

mentbeteende. Marknadskommunikations teorier ligger till grund för förståelsen 

om hur segmentet attraheras av företags kommunikation. Teoridelen inleds med 

en teoretisk introduktion. 

 

 

5.1 Teoretisk introduktion 

 

För att göra sambandet tydligt mellan valda teorier lyfter vi i följande introduktion 
fram kärnan i teoridelen. Introduktionen syftar även till att förklara varför vi väljer 
att dela upp teorin i två olika perspektiv samt hur de kan kopplas till varandra. 
 
Perspektivet utifrån ett konsumentbeteende har som huvudsakliga mål att förklara 
rekordgenerationens beteende, attityder och köpmotiv. Perspektivet fokuserar på 
teorin kring livsstil och självbild för att därigenom illustrera en psykografisk 
segmentering av marknaden och vilka variabler som påverkar rekordgenera-
tionens köpbeteende. Vidare är det grundläggande att redogöra för hur 
konsumenter uppfattar och bearbetar olika stimuli i sin omgivning då även detta 
påverkar konsumentens köpbeteende. Teorin kring engagemang och köpmotiv är 
ytterligare redskap för att kunna analysera och dra slutsatser kring rekordgenera-
tionens beteende. Teorin om engagemang skildras med hjälp av De Pelsmackers 
modell The FCB grid. Modellens olika delar beskrivs övergripande för att få en 
uppfattning kring hur den fungerar. I analysen används en sida av modellen som 
grund till att förstå rekordgenerationens engagemang vid köp av inredning. 
 
Utan förståelse för hur konsumenter beter sig kan det uppstå svårigheter att 
utforma en marknadskommunikation som riktar sig till rätt målgrupp. Marknads-
kommunikationen är uppsatsens andra perspektiv och förklarar hur företag på 
bästa sätt når ut med sitt budskap till målgruppen. 
 
Kapitlet om marknadskommunikation genomsyras av teorier kring olika mark-
nadsverktyg. Avsnittets olika teorier kring marknadskommunikation kommer att 
underlätta förståelsen för hur rekordgenerationen möts av företags kommunikation 
och vilka problem det möjligen finns i sättet att förmedla budskap till detta 

F 
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segment. Avsnittet inleds med att förklara marknadsmixen. I detta avsnitt är det, 
det sista P i marknadsmixen som kommer i fokus, nämligen promotion. För att 
verkligen förstå hur studiens fallföretag utnyttjar kommunikation är det av högre 
relevans att studera promotion än de övriga P:na. Därefter beskrivs reklam, 
budskap samt vilka kanaler man kan använda sig av för att nå sin målgrupp samt 
dess för- och nackdelar. Vi avslutar kapitlet med att lägga fokus på direkt 
marknadsföring och POP då IKEA frekvent använder dessa verktyg för att 
kommunicera till sin målgrupp. Poängteras bör att POP är avgränsat till att 
behandla olika delar i IKEA:s varuhus. Bland annat redogörs för varuhusets 
atmosfär och personalens service samt vikten av att anpassa varuhusets image 
efter målgruppens preferenser. Vi är medvetna om att POP innehåller fler 
beståndsdelar än ovan angivna men vi har valt ut de som bäst passar studiens 
syfte.   
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5.2 Konsumentbeteende 
 

 
I detta kapitel har rekordgenerationens konsumentbeteende studerats ur ett brett 

perspektiv, som del i en grupp och socialt sammanhang, för att vidare granska 

konsumentbeteendet på individnivå. Utifrån det breda perspektivet skall vi för-

djupa oss i begreppet livsstil. På individnivå har självbild studerats då det i stor 

utsträckning har visat sig påverka köpbeteendet. Djupare på individnivå har 

teorier om konsumenters påverkan av reklam, engagemang och köpmotiv 

studerats.  

 

 

5.2.1 Segmentering 

 
Segmentering kan förklaras genom hur konsumenter definieras och profileras. 
Innan företag förstår sina kunder kan ingen effektiv marknadsföring utformas. Det 
är därför viktigt att potentiella kunder definieras i termer av vad de vill ha, vilket 
pris de accepterar, genom vilka kommunikationskanaler de nås samt vad de vill ha 
ut av själva produkten. De potentiella kunderna delas in i olika segment. Dessa 
beskrivs genom geografisk- demografisk- och psykografisk segmentering. Då vi 
tidigare beskrivit hur vi avgränsat rekordgenerationen geografiskt och demo-
grafiskt ska vi i teorikapitlet närmare studera den psykografiska segmenteringen. 
Kundsegmentering lägger stor vikt vid köpares livsstil och kontext. Detta för att 
de flesta konsumentköp tillgodoser psykologiska behov såsom självför-
verkligande, i Maslows19 behovshierarki, istället för enkla fysiologiska behov 
(Brassington et al, 2000).  
 

5.2.2 Konsumentbeteendeteori 

 
Studier av konsumentbeteende innebär den process som följer av att en individ 
väljer, köper eller använder en produkt eller service för att tillfredställa sina behov 
och önskemål. Konsumentbeteende är ett område som på senare tid fått allt större 
fokus, detta då företag och forskare insett att konsumenten verkligen är den som 
slutligen bestämmer på en marknad.  Konsumentbeteende är ett brett vetenskap-
ligt fält som är sammansatt av undersökningar från flera olika områden vilka delar 

                                                 
19 Bygger på principen om att människor först och främst vill tillfredställa sina fysiologiska behov 
för att därefter tillfredsställa sina psykologiska behov (Brassington et al, 2000). 
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intresset i hur människor integrerar med marknaden. Dessa vetenskapsgrenar kan 
delas upp i två kategorier, ett mikroperspektiv på den individuella konsumenten 
och ett makroperspektiv på konsumenten som en del av en grupp eller samhälle. 
Att det vetenskapliga området är så stort medför att ett liknande konsument-
fenomen kan studeras på olika sätt och nivåer från mikro- till makrofokus 
(Solomon, et al 2002). 

5.2.3 Livsstil 

 
Livsstil är en psykografisk variabel som används av marknadsförare i allt större 
utsträckning för att segmentera marknader. Det är även den mest använda teorin 
för hur man bör segmentera mogna marknader (Kotler et al, 2005). Tempest et al 
(2002) menar att marknadsföring till rekordgenerationen måste inriktas efter livs-
stil snarare än efter ålder då segmentet inte är homogent och visar stora 
variationer.   
 
Livsstil är ett begrepp inom ekonomi och marknadsföring som visar hur konsu-
menter väljer att spendera tid och pengar, vad de värdesätter och vad de har för 
attityder. Livsstil innebär att en persons värderingar, attityder och smak reflekterar 
dennes val av konsumtion. Köp och konsumtion av produkter är en del av livs-
stilen (Solomon, et al 2002). Då begreppet livsstil inkluderar flera abstrakta 
variabler är det ett område som är svårt att definiera och termen används i brett 
sammanhang. Plummer (1974) var en tidig förespråkare för livsstilssegmentering 
och delade in området i fyra kategorier: aktiviteter, intressen, åsikter och demo-
grafi (Brassington et al, 2000).    
 
Moschis (2003) anser att livsstil är ett effektivt sätt att segmentera en mogen 
marknad. Han menar att människors konsumentbeteende påverkas av deras tidi-
gare livserfarenheter. Detta innebär en segmentering som tar hänsyn till både en 
persons åldrande och dess livsstil. Livsstilen förklaras genom skeenden i livet så 
som sociala, psykologiska och hälsorelaterande omständigheter som man möts av 
under livet. Denna typ av segmentering förklarar Moschis (1996) med vad han 
kallar gerontographics. Enligt gerontographics delar han in rekordgenerationen i 
fyra kategorier. Flera studier har gjorts i USA som enligt Moschis (2003) visar en 
tydlig procentuell indelning av den mogna i fem kategorier; Healthy Hermits 

(hälsosamma eremiter) 38 %, Ailing Outgoers (plågade avgående) 34 %, Frail 

Reclusers (svaga enstöringar) 15 % och Healthy Indulgers (hälsosamma njutare) 

13 %. Healthy Hermits  är en grupp där tidigare erfarenheter och upplevelser har 
inneburit en förändring av deras självkänsla och åldrandet gör att de blivit mer 
tillbakadragna. Flertalet utrycker ett missnöje med att de förväntas agera som 
äldre. Ailing Outgoers, har å andra sidan en bra självbild trots att åldern gör sig 
påmind med exempelvis sämre hälsa. Till skillnad från Healthy Hermits så 
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accepterar de sin ålder men vill fortfarande få ut så mycket som möjligt av livet. 
Frail Reclusers är de som förändrats mest av att blivit äldre, hälsan har försämrats 
vilket har lett till begräsningar i livet. För Healty Indulgers har inte åldern medfört 
några förändringar och skiljer sig därför inte från yngre generationer. 
 

5.2.4 Självbild 
 
“A man’s self is the sum of all he CAN call his, not only his body and his psychic 

powers, but his clothes and his house, his wife and children, his ancestors and 

friends, his reputations and works, his lands, and yacht and bank-account. All this 

things gives him the same emotion. If they wax en prosper, he feels triumphant; if 

they dwindle and die away, he feels cast down, - not necessarily in the same de-

gree for each thing, but in much same for all”. (William James 1890)20 

 

5.2.4.1 Förhållandet mellan produkter och självbild 
 
Konsumenters självbild reflekterar deras attityd gentemot dem själva. Denna atti-
tyd kan vara positiv eller negativ men kommer i båda fall att påverka köpbeslutet. 
Produkter kan användas både för att höja självkänslan och för att belöna jaget och 
det finns fler sätt att symbolisera jaget än genom kroppen. Olika objekt kan ses 
som en del av oss och kallas för extended self21. Objekten hjälper konsumenten att 
forma sin identitet och kan vara alltifrån saker i hemmet till bilar och kläder. Helt 
enkelt produkter som ger användaren värde i sin sociala omgivning. En studie av 
extended self visar att produkter som skapar ”psykologisk energi” var de produk-
ter som mest ansågs som en del av jaget. Produkter som skapade ”psykologisk 
energi” var de som krävt ansträngning att få tag på eller som var personliga och 
bevarade under en längre tid. Vid studien utvecklades fyra nivåer av extended self. 
Den viktigaste var individnivån som inkluderar produkter såsom smycken, bilar 
och kläder. Den andra nivån är familjenivån som rör hemmet, dess möbler och 
inredning. De två sista är sociala- och gruppnivåer vilka inte kommer att behand-
las här (Solomon et al, 2002). 
 
När en person anser något som ”sitt” kommer detta objektet även att uppfattas 
som personens ”jag”. Denna typ av objekt sammanfattar Mcartny (1984) som en 
typ av påminnelse och bekräftelse av identiteten, samt att identiteten bor i objektet 
snarare än i individen. 
 

                                                 
20 Citat ur artikeln Possessions and the extended self av Belk, Russel W (1988). Journal of 
consumer research. vol 15 NO 2 s. 139-168 
21 Fritt översatt – utvidgad identitet 
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5.2.4.2 Förhållandet mellan ålder och självbild 

 
Studier av Carrigan och Szmigin (2000) visar att rekordgenerationen upplever sig 
själva som yngre än deras faktiska kronologiska ålder. Den egna uppfattningen 
om hur gammal en person känner sig kallas för kognitiv ålder. 
 
Åldersidentitet är en viktig del av personers självbild och kan förändras med sti-
gande ålder. Grundat på synsättet att självbilden är en livslång inlärning argu-
menterar Crain och Bracken (1994) att självbilden är lika stabil som andra vanor 
och inlärda beteenden men långsamt kan förändras. Appliceras detta på teorin om 
kognitiv ålder förklarar det att även om kronologisk ålder frekvent ökar är det inte 
säkert att den kognitiva åldern håller samma jämna takt. Detta kan enligt Crain 
och Bracken (1994) ses som en förklaring till att en stor del av befolkningen iden-
tifierar sig med en lägre kronologisk ålder.  
 
Den kognitiva åldern är ett viktigt mått på hur äldre konsumenter ser på sig själva 
eftersom det påverkar vilka varor de väljer att konsumera och hur deras konsum-
tionsmönster ser ut (Carrigan, Szmigin, 2001).  
 
En svensk studie av Öberg och Tornstam (2001) undersökte upplevd ålder, ideal 
ålder och hur personen tror att andra uppfattar personens ålder, hos svenskar 
mellan 20 och 85 år. Undersökningen visade ett tydligt samband mellan äldre 
kronologisk ålder och lägre kognitiv ålder. Detta visar att med stigande ålder 
känner man sig allt yngre och vill vara yngre än vad man egentligen är. Ålders-
gruppen 50 till 65 år känner sig mellan 10 till 15 år yngre och skulle vilja vara 
mellan 10 till 25 år yngre. De upplever även att omgivningen ser dem som mellan 
5 och 7 år yngre.  
 
En effekt av att uppleva sig själv som yngre är att det ger personer bättre själv-
känsla och större tillfredsställelse i livet jämfört med de personer som upplever sig 
som gamla. De kognitivt unga konsumenterna har en aktiv livsstil vilket leder till 
att de konsumerar mer (Öberg, Tornstam, 2001). 

5.2.5 Hur människor uppmärksammar reklam 

 
Fill (2002) anser att perception handlar om hur individer ser på och förstår sin 
omgivning. Hur vi tolkar, organiserar och väljer ut stimuli är av största vikt för att 
kunna skapa sig en förståelse för världen.  
 
Varje dag exponeras konsumenter av en uppsjö av stimuli. En vanlig dag kan vår 
väg korsas av över 550 olika reklambudskap och för att värja oss mot all informa-
tion väljer våra sensorer ut de stimuli som vi riktar vår uppmärksamhet mot. Hur 
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individer väljer att tolka olika stimuli har att göra med deras attityder, värderingar, 
köpmotiv och erfarenheter (Fill, 2002). Som konsumenter skiljer vi oss också åt i 
vilken stimuli vi uppfattar. Två människor kan se och höra samma reklambudskap 
men deras tolkning av detta budskap kan skilja sig fullkomligt åt (Solomon et al, 
2002).  
 
Vår uppmärksamhet är selektiv i den bemärkelsen att konsumenter väljer ut de 
stimuli som de vill eller behöver ta till sig. Erfarenheter är en viktig faktor som 
bestämmer hur mycket uppmärksamhet vi väljer att ge en speciell stimuli. 
Perceptuella filter baserade på konsumenternas tidigare erfarenheter influerar vad 
vi väljer att bearbeta. Dessutom är uppmärksamheten i stor grad riktad mot stimuli 
relaterad till aktuella behov. Dessa behov kan vara både medvetna och omedvetna 
(Solomon et al, 2002).  
 

5.2.6 Engagemang och köpmotiv 

 
De Pelsmacker et al (2004) förklarar i modellen The FCB grid22 hur dimensio-
nerna lågt och högt engagemang23 hänger samman med dimensionerna tänka och 
känna. Här definierar man engagemang utifrån hur viktig en produkt eller ett köp-
beslut är för konsumenten. Vilken risk köpet medför, samt betänkandet man 
lägger ner innan beslutet träder i kraft, är även dessa viktiga komponenter i kon-
sumentens engagemang. Dimensionerna tänka och känna representerar köpets 
kognitiva och affektiva sidor (Ibid). 
 
Modellen har som ovan beskrivits olika sidor. En av sidorna karaktäriseras av 
högt engagemang och ett rationellt köpbeteende med dimensionen tänka som 
variabel. Här vill konsumenten lära sig om produkten innan de tar beslut om att 
köpa den. Här kan det handla om att bestämma sig för huruvida man ska teckna en 
ny försäkring eller lån. Det kan även gälla större beslut i hushållet eller beslut 
kring elektroniska produkter. Den andra sidan i modellen handlar om produkt-
beslut med högt engagemang men där mindre information krävs. Här vill konsu-
menten först och främst attraheras av varumärket eller produkten för att sedan 
samla in information och därefter handla. Smycken, parfym och mode är passande 
produkter i denna kategori. I den tredje sidan handlar det om produktbeslut som 
kräver lite kognitiv ansträngning och som tenderar att bli rutin med anledning av 
vana. Här kan det handla om vardagliga produkter såsom toalettpapper, socker 
och tvättmedel. Den fjärde och sista sidan av modellen handlar om hur konsu-
menten först köper produkten för att därefter njuta den och sedan tänka på konse-
kvenserna av köpet. Klassiska exempel kan här vara glass och godis (De 

                                                 
22 Förkortning för The Foot- Cone-Belding 
23 Översättning av engelskans involvement (www.ne.se) 2005-12-03 
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Pelsmacker, 2004). 
 
Fill (2002) förklarar hur högt engagemang i en vara ofta är sammankopplat med 
hög risk för konsumenten. Att utvärdera det tänkta köpet och samla ihop så 
mycket information som möjligt om varan eller tjänsten blir därför av största vikt 
för konsumenten. På så sätt reducerar konsumenten i mesta möjliga mån nivåer av 
upplevd risk (Ibid).  
 
De Pelsmacker et al (2004) talar om vilka motiv som ligger bakom en konsuments 
köp. Transformativa köpmotiv kan handla om social acceptans eller en speciell 
image eller status som man vill uppnå med produkten. Exempel på varor med 
transformativa bakomliggande motiv är glass, kosmetika och parfym. Med andra 
ord varor som ger konsumenten njutning och där det vanligen inte krävs någon 
utvärdering av produkten. Exempel på varor som stöds av informativa köpmotiv 
kan vara försäkringsprodukter eller andra varor där det ofta krävs någon form av 
utvärdering innan produkten köps produkten. Här vill konsumenten ha produkter 
som löser eller undviker ett problem och De Pelsmacker et al talar om produkter 
som utvärderas med hjälp av konsumentens förnuft.  
 

5.2.7 Sammanfattning av konsumentbeteendeteori 

 
Konsumentbeteende är ett brett vetenskapligt fält som är sammansatt av under-
sökningar från flera olika områden vilka delar intresset i hur människor integrerar 
med marknaden. Detta kapitel handlar bland annat om livsstil. För studiens syfte 
vill vi få djupare kunskap om hur rekordgenerationen kan segmenteras efter livs-
stil och för att se hur detta kan påverka marknadsföringen. Livsstil handlar om hur 
en persons värderingar, attityder och smak reflekterar dennes val av konsumtion. 
Därför är det enligt Brassington (2001) intressant att studera segmentets aktivi-

teter, intressen, åsikter och demografi. Enligt Moschis (2003) är livsstil ett effek-

tivt sätt att segmentera en mogen marknad. 
 
Då självbild påverkar människors köpbeteende har detta område berörts. Produk-
ter används för att symbolisera en identitet och personlighet. Den kognitiva åldern 
är ett mått på hur gammal en person känner sig och påverkar vilka varor de väljer 
att konsumera och hur deras konsumtionsmönster ser ut (Carrigan, Szmigin, 
2001). Studier av Öberg och Tornstam (2001) visar att rekordgenerationen känner 
sig kognitivt unga vilket medför en bättre självkänsla och större tillfredsställelse i 
livet jämfört med de personer som upplever sig som gamla. De kognitivt unga 
konsumenterna har en aktiv livsstil vilket leder till att de konsumerar mer (Öberg, 
Tornstam, 2001). 
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Hur människor uppmärksammar reklam är väsentligt för att förstå hur marknads-
förare ska nå rekordgenerationen. Hur reklam uppmärksammas beskrivs av Fill 
(2002) genom perception som handlar om hur individer ser på och förstår sin 
omgivning. Här förklaras även uppmärksamhetens selektiva egenskaper.  
 
Vidare förklaras högt och lågt engagemang med hjälp av modellen The FCB grid 
och kapitlet avslutas med vilka olika köpmotiv konsumenten kan ha.    
  

     



En ny generation livsnjutare 
 

 44 

5.3 Marknadskommunikation 
 

 
Genom teorier om marknadskommunikation vill vi få en ökad förståelse för hur 

rekordgenerationen möts av företags kommunikation. Aktuellt för studiens syfte är 

hur marknadskommunikationen är utformad idag men framförallt vad teori och 

forskning visar är en effektiv kommunikation till segmentet. Då reklam är en av de 

viktigaste komponenterna i marknadsmixen, som diskuteras nedan, behandlas 

teori kring området där fokus ligger på reklamkampanjens budskap. Vidare 

studeras vilken form av media som skall användas för att implementera reklam-

kampanjen och föra ut företagets budskap på ett effektivt sätt. Slutligen behandlas 

ytterligare två kommunikationsverktyg, nämligen POP och direktmarknadsföring. 

 

 

5.3.1 Marknadsmixen 

 
För att differentiera företagets erbjudande och positionera sig gentemot konkur-
renterna måste företaget ha en väl fungerande marknadssmix. Kotler et al (2005) 
menar att marknadsmixen består av ett antal verktyg som blandas för att mål-
gruppen skall agera på önskat sätt. Mixen består av vad som kallas de fyra P:na 
och är företagets taktiska redskap när det gäller att skapa värde för konsumen-
terna.  
 
Nedan följer en redogörelse av de fyra P:na: 
Produkt – själva varan eller tjänsten som faktiskt säljs. Under detta P ingår fak-
torer såsom kvalitet, design och förpackning vilka skall hjälpa till att lyfta fram 
det unika med produkten. 
Pris – anger den mängd pengar konsumenten betalar för varan. Försäljare kan 
använda sig av rabatter, betalningsvillkor och dylikt för att skapa ett fördelaktigt 
erbjudande för kunden. 
Plats – inbegriper de åtgärder företaget tar för att göra produkten åtkomlig för 
konsumenten. Detta P inkluderar var produkten skall säljas, vilka som ska få sälja 
produkten och liknande. 
Promotion – de aktiviteter företaget utför för att kommunicera sitt budskap till 
konsumenten och förhoppningsvis få denne att pröva produkten. Promotion kan 
innebära att företaget satsar på reklam, personlig försäljning, public relations eller 
likartade verksamheter (Kotler et al, 2005). 
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5.3.2  Reklam 

 
De Pelsmacker et al (2004, s.181) definierar reklam som ”betald, opersonlig 
kommunikation via olika medier av företag…som på något sätt kan identifieras i 
reklambudskapet och som syftar till att informera eller övertala medlemmar av en 
viss publik.” Syftet med kommunikationen för ett vinstdrivande företag är således 
nästan uteslutande att sälja en vara eller tjänst24. En av de viktigaste förutsätt-
ningarna för en lyckad reklamkampanj är att kärnan i reklamen bygger på 
sanning. Att bygga upp en falsk image om till exempel hög kvalitet i sin reklam 
och sedan inte kunna hålla detta löfte kan vara direkt skadligt för företaget som 
kan tappa konsumenternas förtroende (Brassington et al, 2000). 
 
Reklam25 är en av de viktigaste komponenterna i marknadsmixen. Genom en bra 
reklam kan en organisation på ett effektivt sätt föra ut företagets budskap och 
erbjudanden. Reklam fungerar inte bara som ett direkt instrument för att förmedla 
företagets budskap utan är även ett komplement till övrig marknadsföring. Sälj-
personalens arbete kan exempelvis underlättas om företaget har en väl avvägd 
reklamkampanj (Brassington et al, 2000). 
 
Teorin skiljer på tre olika syften vad gäller reklam och annonsering. Informativa 
syften vill informera marknaden om nya produkter och hur de fungerar, pris-
förändringar och liknande. Övertalande reklam vill ändra konsumentens upp-
fattning om varumärket och få dem att föredra deras produkt framför konkurren-
ternas. Slutligen finns påminnande reklam vilken siktar på att visa konsumenten 
var produkten finns att köpa och att produkten kan behövas i framtiden (Kotler et 
al, 2005). 
 
När företag utvecklar en reklamkampanj genomgås ett antal steg. Bolaget måste 
först och främst titta på företagets övergripande marknadsföringsstrategi för att 
därefter på ett mer ingående sätt börja utveckla själva reklamkampanjen. Organi-
sationen skall först fokusera på att hitta rätt målgrupp, vilka de skall kommunicera 
till. Efter detta steg skall företaget bestämma vad det är de vill kommunicera och 
även vad de vill uppnå med kampanjen (De Pelsmacker et al, 2004).  
 

                                                 
24 Vi kommer fortsättningsvis att tala om vara eller produkt men är medvetna om att samma 
förhållanden gäller för tjänster. 
 
25 Med reklam menar vi företrädesvis tv-reklam och tidningsannonser. 
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5.3.3 Medier 

 
För att nå ut till den potentielle konsumenten måste företaget vara medvetet om 
målgruppens konsumtion av medier. Med detta menas i klarspråk; ser konsumen-
ten på tv, läser tidningar, lyssnar på radio eller möter han/hon företagets kommu-
nikation på något annat sätt? När organisationen fastställt vilken media konsu-
menten använder måste de få kunskap om hur mediet nyttjas. Företaget vill 
således veta vilka program som målgruppen tittar/lyssnar på och vilka tidningar 
eller tidskrifter som läses. Källa 
 
Mediets kontext är något som måste tas i beaktande när marknadsföraren skall 
välja lämplig kanal för kommunikationen. Det finns yttre variabler som kan 
påverka mottagaren. Var den potentielle kunden exempelvis mottar kommunika-
tionen kan inverka på mottagarens uppfattning om reklamen. Den adresserade 
konsumenten kan reagera på ett visst sätt om han/hon är i sin bostad och på ett 
annat om han/hon sitter i en bilkö på väg till jobbet. Vidare kan mediets kontext 
skapa en positiv eller negativ effekt på kommunikationens genomslagskraft. En 
tidning tryckt på exklusivt papper bildar en annan kontext än tidningen som är 
tryckt på ett billigare papper. Likaså bildar olika program på TV en viss kontext 
för reklamen. Detta måste marknadsförare vara medvetna om för att i så stor 
utsträckning som möjligt kommunicera direkt till målgruppen (De Pelsmacker et 
al, 2004). 
 
Olika företag väljer att kommunicera på olika sätt. Olika sätt har annorlunda för- 
och nackdelar och företaget får med hänsyn till hur de vill positionera sig och nå 
sin målgrupp välja lämplig media. 
 

”Utomhusreklam” - i form av till exempel reklam på bussar men också affisch-
tavlor och liknande. Fördelar med utomhusreklam är att den når en stor publik och 
denna publik kan se kommunikationen flera gånger då reklamen har en lång livs-
längd. Nackdelar kan vara att folk inte uppmärksammar budskapet då reklamen 
ofta passerar hastigt förbi. Annonsören kan inte förmedla obegränsat med infor-
mation och selektering är svårt då en stor allmänhet nås av denna reklam (De 
Pelsmacker et al, 2004). 
 
Tidningar - den absolut största fördelen med tidningar är att annonsören kan nå ett 
stort antal människor på kort tid. Kontexten är objektiv och informationsrik vilket 
ger reklamen trovärdighet och gör att de läsande blir engagerade. I en tryckt text 
är det möjligt att förmedla mycket information. Nackdelar med tidningar är att det 
inte är ett selektivt media. Vidare läses en tidning oftast bara en gång innan den 
slängs (De Pelsmacker et al, 2004). 
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Tidskrifter/magasin - det finns ett stort antal tidskrifter som fokuserar på folks 
intressen eller riktar sig mot speciella målgrupper vilket bidrar till att företag via 
tidskrifter kan rikta sig mot en viss målgrupp. Själva mediet i sig kan ge reklamen 
en god framtoning då kontexten i tidskrifter ofta är positiv. Dessutom är de perso-
ner som läser tidskriften ofta involverade och engagerade i tidskriftens ämne 
vilket kan göra att de ser positivt även på reklamen i tidskriften (De Pelsmacker et 
al, 2004). Vidare har tidskrifter ofta tämligen lojala läsare vilket gör att annon-
sören kan bygga upp en kampanj som har olika sekvenser i olika nummer av tid-
ningen. När en konsument väl läser tidskriften har denne verkligen tagit sig tid 
och är ofta på ett bra humör vilket resulterar i att läsaren tar åt sig reklamen på ett 
mer positivt sätt (Brassington et al, 2000). Negativt med tidskrifter är att den kan 
köpas idag men kanske läses om en vecka och är på så sätt ett långsamt media. 
Vidare är det inte så flexibelt vilket gör att det är svårt att ändra på reklamen i ett 
för tidningen slutgiltigt skede innan tryck (De Pelsmacker et al, 2004). 
 
 
TV - via TV kan annonsören sända ut ett audiovisuellt budskap vilket ofta får stort 
genomslag. Eftersom olika människor tittar på olika program kan företaget rikta in 
sig på att kommunicera vid den tidpunkt då de vet att en stor del av målgruppen 
använder mediet. Då TV är ett passivt media passar det bra för att skapa en varu-
märkesidentitet, alltså att ge produkten eller företaget en personlighet (De 
Pelsmacker et al, 2004). Kritiker till TV:n påstår att den är ett känslomedia i mot-
sats till det tryckta mediet som ses som mer förnuftigt, detta har medfört att TV-
reklam inte fullt ut har blivit kulturellt accepterat (Falkheimer, 2001). Mindre för-
delaktigt vad gäller TV är de höga kostnaderna för produktion av reklamen. I och 
med att en reklamsekvens bara varar 15-30 sekunder har den en mycket kort livs-
tid och kan lätt glömmas bort efteråt om den inte är mycket originell (De 
Pelsmacker et al, 2004). Ytterligare en sämre sida med TV-reklam är vad 
Brassington et al (2000) kallar ”empty arm-chair´ syndrome”, detta syftar på att 
när reklam går igång på TV har människor en förmåga att koppla bort TV:n för 
ögonblicket. Det är under denna period folk går och gör kaffe, går på toaletten 
eller pratar med varandra, vilket självklart får en negativ inverkan på uppfattandet 
av reklamens budskap. 
 
Radio - till skillnad mot TV-reklam är radioreklam inte lika dyr att producera. En 
reklam i radio når en stor publik och man kan rikta sig till en viss målgrupp efter-
som människor lyssnar på olika kanaler och program. Liksom TV bli reklamens 
budskap väldigt kortlivat i radio och kan lätt glömmas bort. Ytterligare en nackdel 
med radioreklam är att radio används som en bakgrundsmedia, det är alltså inte 
säkert att lyssnaren verkligen uppmärksammar reklamens budskap (De 
Pelsmacker et al, 2004).  
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5.3.4 Budskap 

 
En reklamkampanj blir inte lyckad bara för att företaget avsätter en stor budget för 
sin marknadskommunikation. Reklamen ska väcka uppmärksamhet och förmedla 
ett bra och korrekt budskap för att lyckas (Kotler et al, 2005). Det är med hjälp av 
budskapet som företaget övertalar konsumenten att köpa företagets vara. De ska 
visa på vilket sätt ens vara är överlägsna konkurrenternas. Därför är det oerhört 
viktigt att utforma ett kommunikationsbudskap som tilltalar målgruppen (De 
Pelsmacker et al, 2004). 
 
Budskapets huvudsakliga uppgift sägs vara att med hjälp av ord och symboler 
attrahera målgruppen. Det är viktigt att reklamen inte bara skapar uppmärksamhet 
utan även behåller tittarens intresse för att förmedla dess budskap. Budskapet ska 
vidare få målgruppen att respondera på ett visst sätt. Handlar det om en TV-
reklam vill annonsören således att tittaren skall se hela sekvensen, inte bara de 
första sekunderna. För att uppnå detta måste reklamen vara enkel att förstå och 
relevant för publiken (Brassington et al, 2004). 
 
Beroende på vad målgruppen är ute efter hos en produkt bör kommunikationen 
utformas på olika sätt. Är konsumenten intresserad av en soffa på grund av att den 
är funktionell skall företaget kommunicera på ett visst sätt och är konsumenten 
intresserad på grund av att soffan utstrålar en viss image skall företaget leverera 
budskapet på annat sätt. De flesta företag brukar ofta trycka på endast en fördel 
med deras produkt i reklamen. Detta innebär att de försöker sälja genom att till 
exempel erbjuda högsta kvalitet, lägsta pris eller någon form av överlägset psy-
kologiskt tillstånd. Detta tillstånd kan exemplifieras genom att du kör en Porsche 
och därmed känner dig fri (De Pelsmacker et al, 2004). 
 
Budskap i form av en känsla eller en funktion företaget vill förmedla skall sedan 
omvandlas till en kreativ idé. I dagens reklamtäta samhälle krävs att en reklam är 
originell vilket grundas på en bra kreativ idé. Detta för att uppnå målen med 
reklamen vilka ofta är att väcka uppmärksamhet eller intresse hos konsumenten. 
Förhoppningsvis mynnar detta i sin tur ut i att respondenten besvarar reklamens 
stimuli och köper företagets vara. För att nå reklamkampanjens uppsatta mål kan 
marknadsförare använda sig av två alternativ för att attrahera kunden; rationell 
lockelse eller känslomässig lockelse. Det går också att kombinera dessa två (Ibid). 
 
Rationell lockelse: med detta alternativ försöker man locka kunden med praktisk 
information såsom pris, kvalitet, garanti och utförande. Ofta vill man få till stånd 
en direkt reaktion hos konsumenten i form av ett köp. Utformningen av reklamen 
kan ske på ett antal olika sätt exempelvis att företaget låter produkten lösa ett pro-
blem, demonstration av produkten, en expert som rekommenderar produkten och 
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jämförande av produkten med konkurrenter (Ibid).  
 
Känslomässig lockelse: här vill marknadsföraren väcka en känslomässig respons 
och/eller förmedla en känsla snarare än att få konsumenten att tänka på praktiska 
detaljer. Företaget använder sig ofta av bilder för att föra fram sitt budskap. 
Allmänt talas om ett antal verktyg som marknadsförare kan arbeta med för att 
försöka locka fram respons från mottagaren. Dessa är humor, erotik, värme, rädsla 
eller att man använder sig av musik för att skapa en viss känsla hos respondenten 
(De Pelsmacker et al, 2004). 
 
Vidare finns det ytterligare ett praktiskt verktyg för att stimulera målgruppen och 
det är att använda sig av kändisar i reklamen. Mottagaren av kommunikationen 
refererar ofta till kändisen i fråga och vill uppnå ett liknande tillstånd som kändi-
sen. Detta resulterar i att respondenten köper företagets varor eftersom 
celebriteten använder denna produkt. Den marknadsförande organisationen måste 
vara uppmärksam på att kändisen ska vara trovärdig, passa in på produkten och 
vara ett representativt ansikte utåt för företaget och produkten (De Pelsmacker et 
al, 2004). 

5.3.5 Point-of-purchase 

 
Point-of-purchase (POP) kan definieras som allt reklammaterial som möter kon-
sumenten vid inköpsplatsen. Exempel på detta kan vara displayer, tryckt material, 
skyltning, reklamfilmer på plats, kuponger och kundvagnsreklam samt golv-
reklam. Dessutom handlar POP om hur affären kommunicerar i form av image, 
design, lukt, musik, produktplacering samt paketering (De Pelsmacker et al, 
2004). 
 
POP är ett av de mäktigaste kommunikationsverktygen då den når konsumenten 
vid punkten för inköp. Då kunden spenderar mer tid utanför hemmet växer POP 
som kommunikationsmedel. Vanlig hemreklam, direkt- och TV-reklam, får svå-
rare att nå konsumenten och besluten tas därmed allt oftare direkt vid produkt-
hyllan (Ibid). 
 
Det finns olika aspekter av POP som är viktigt att ta hänsyn till. En av dessa 
aspekter är vilken image varuhuset vill utstråla. Här är det viktigt hur affären är 
organiserad, hur personalen klär och uppför sig samt affärens lokalisering, pris-
nivå och rykte. Dessa faktorer skapar tillsammans en image av affären och dess 
produkter. De externa karaktärsdragen av affären är viktiga då de avgör kundens 
första intryck. Attribut såsom entré, placeringen av skyltar och skyltning i fönster 
kan vara avgörande för om konsumenten ens går in i affären. Butiks-
personligheten ska vara anpassad till målgruppen och återförsäljarna kan inte vara 
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en idealaffär för alla utan bör snarare skräddarsy sin image efter sina kunder för 
att göra shoppingupplevelsen så tillfredställande som möjligt för den grupp de 
riktar sig till (Ibid). 
 
Vilken atmosfär varuhuset har är en annan aspekt av POP som har betydelse för 
kundens helhetsintryck och därigenom köpintention. Affärens atmosfär ska väcka 
emotionella effekter som i sin tur ska leda till ökade köp. Det finns olika sätt att 
skapa en gemytlig atmosfär, bland annat kan företaget använda sig av visuella 
element såsom färgsättning, form, storlek och ljussättning. Musik kan användas 
för att framkalla känslostämningar hos kunden. Lukter är ett annat knep då vi 
exempelvis blir lockade till att köpa bakverk vid doften av nybakat. Temperaturen 
kan också spela in då vi förknippar fräschör med svalhet (Ibid).  
 
För att kunna kommunicera varuhuset måste det finnas en förståelse för mål-
gruppens karaktär. I modebranschen exempelvis verkar de viktigaste attributen 
vara pris, kvalitet och servicen som personalen erbjuder. Olika målgrupper före-
drar olika nivåer av dessa attribut och det är därför viktigt att veta exakt vilka pre-
ferenser målgrupperna har för att kunna justera varuhusets interiör och exteriör 
efter deras behov (Ibid). 
 

5.3.6 Direkt marknadsföring (DM) 

 
Reklamvärlden har utvecklats med tiden och har blivit allt tuffare vilket gör det 
svårt för företag att på ett effektivt sätt kommunicera sitt budskap. En konsekvens 
av detta har blivit att det utvecklats alternativa vägar att marknadsföra sig jämfört 
med den traditionella reklamen. Massmarknadsföring till en bred allmänhet är inte 
längre lika effektivt vilket har gjort att företag på ett mer direkt sätt vill nå mål-
gruppen (Kotler et al, 2005).  
 
DM innebär att marknadsföraren endast riktar kommunikationen till de segment 
som verkar ha potential att köpa. För att segmentera marknaden brukar företaget 
utveckla egna eller köpa in externa databaser där konsumenterna kan vara upp-
delade efter till exempel ålder, kön, inkomst, yrke eller bostadsområde. Således 
kan företaget skräddarsy sina erbjudanden för att så många som möjligt inom 
målgruppen ska respondera på de stimuli företaget sänder ut. Exempel på DM kan 
vara kataloger, adresserade brev, telefon- eller onlineförsäljning (Ibid). 
 
På många sätt är DM inte bara ett bra komplement till övrig marknads-
kommunikation utan är även ett bra enskilt verktyg. En stor fördel med DM är att 
konsumenten på egen hand i lugn och ro kan skaffa sig den kunskap som behövs 
inför ett köp. Marknadsföraren har möjlighet att förmedla mycket information 
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vilken ligger till grund för konsumentens beslut (Ibid). 
 

5.3.7 Sammanfattning av marknadskommunikationsteori 

 
Genom teorin om marknadsmixen har vi definierat att studiens syftar till att 
undersöka företags promotion för att under vidare avsnitt smalna av och rikta in 
sig på de olika promotionverktygen. Ett allmänt avsnitt angående reklam har pre-
senterats för att skapa en generell förståelse för hur fenomenet fungerar och vilka 
syften reklam kan uppfylla. Vilka medier som används för att kommunicera är av 
yttersta vikt för att företaget på ett effektivt sätt skall nå sin målgrupp och således 
har de relevanta medierna presenterats för att klarlägga dess för- och nackdelar.  
 
Vidare introduceras ytterligare verktyg som företag kan använda, nämligen direkt 
marknadsföring och POP. Genom direkt marknadsföring kan företagen nå sin 
målgrupp på ett mer direkt och framför allt effektivare sätt. POP-avsnittet visar 
varför varuhus och butiker bör utformas på ett visst sätt i syfte att tilltala konsu-
menten och förhoppningsvis leda till köp. Det räcker inte för företaget att använda 
sig av rätt verktyg och medie, vad de vill kommunicera måste presenteras på ett 
förståeligt och slagkraftigt sätt och därför måste det företag som för reklamen 
utveckla ett budskap som tilltalar målgruppen.    
 
 
 



En ny generation livsnjutare 
 

 52 

6. Marknadskommunikation till rekordgenerationen 
 

 

ur marknaden och i synnerhet reklambranschen ser på rekord-

generationen idag är av betydande vikt för hur marknads-

kommunikationen utvecklas mot segmentet. I föreliggande kapitel 

studeras denna företeelse. Vidare avhandlas hur generationen framställs i media 

och hur de uppfattar sig själva. Slutligen redovisas framgångsfaktorer för att nå 

rekordgenerationen på ett effektivt sätt.  

 

 

 

“Let´s be honest, marketing to the 50+ consumer bores the pants off most 

marketers. It shouldn´t.” 

 
Så inleder den amerikanska marknadskonsulten Dick Stroud sin artikel angående 
varför de flesta marknadsförare idag ignorerar rekordgenerationen. Stroud 
förklarar fenomenet med att den allmänna synen på äldre är att de inte är 
mottagliga för nya idéer och produkter. Marknadsförare tror att det är svårare att 
ändra en äldre persons beteende och således svårare att få dem att pröva nya 
varumärken och kanaler. Dessa antaganden är mycket vaga vilket gör att de måste 
finnas ytterligare förklaringar till varför segmentet ignoreras 
(www.20plus30.com)26. 
 
Det finns i dagens reklambyråer en motvilja mot att kommunicera till rekord-
generationen och att använda äldre personer i reklam. Detta klimat håller sakta på 
att ändras men de flesta marknadsförare har fortfarande en gammalmodig syn på 
segmentet ifråga och kommunikatörerna tror att de måste rikta marknadsföringen 
mot en yngre publik för att skapa lojalitet i konsumentens unga år (Marketing, 
2000-11-30). Okunnigheten inom detta område kan dels förklaras av åldern på de 
flesta som arbetar med marknadskommunikation. Det är tämligen ovanligt med en 
marknadsförare som är över 45 år och om de inte sitter på en VD-post vid den 
åldern anses deras yrkeskarriär vara över. Hela 82 % av USA:s marknadsförare är 
under 40 år (Treguer, 2002). Som en följd av detta finns det få inom reklam-
branschen som verkligen vet hur rekordgenerationen fungerar. Det är svårare för 
en 20-åring att förstå en 50-åring än det omvända förhållandet då 50-åringen trots 
allt har upplevt att vara 20 (Marketing, 2000-11-30). 
 

                                                 
26 http://www.20plus30.com/marketing/articles/grey_marketing_means_business.htm 2005-11-09 
16:45 

H 
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Ytterligare en förklaring till motviljan är att ekonomiska och demografiska för-
ändringar sker över en lång tidsrymd medan beslut om marknadsföring görs under 
mycket tätare tidsspann, såsom ett år. På exempelvis tio år förändras ett segment 
markant. Ofta sitter inte en marknadsförare på samma position under så lång tid 
och ser bara årliga förändringar vilka inte behöver vara så betydande på kort sikt 
(www.20plus30.com)27. 
 
En betydande anledning till motviljan att kommunicera till rekordgenerationen är 
att företaget inte vill få en stämpel om att vara ett föråldrat företag som endast 
erbjuder produkter för en äldre konsument. Marknadsförarna är rädda för att 
företaget ska tappa sin ungdomliga prägel genom att rikta sig till rekord-
generationen och därmed skrämma bort yngre konsumenter.  
Enligt en fransk undersökning av segmentet 18 till 25 år är det bara 2 % av de 
tillfrågade som anser att ett varumärke betraktas som gammalt om företaget riktar 
sig till en målgrupp som är 50 till 70 år (Treguer, 2002).  
 

6.1 Stereotyper i reklam 

 
En osignerad artikel i tidningen Brand Strategy (2003-09-xx) menar att de äldre 
känner sig isolerade på grund av de stereotypa framställningar som görs av dem i 
media. Detta medför att de inte tar åt sig kommunikationens budskap. En tredjedel 
av konsumenterna i denna ålderskategori säger att de medvetet inte köper pro-
dukter som marknadsförs med stereotypisk reklam (Bengal, 2001). 
 
Marknadsförare lever idag fortfarande med den ”traditionella” synen på äldre 
människor som icke aktiva och sparsamma. Dessa fördomar hjälper till att hålla 
kvar den stereotypa bilden av äldre vilket gör att de presenteras på ett felaktigt sätt 
i reklamen (Treguer, 2002). De stereotypa bilderna av äldre människor i reklamen 
ger även upphov till ett socialt problem, nämligen att människors fördomar om 
äldre personer ökar. Den stereotypa bilden av äldre människor som svaga måste 
suddas ut till förmån för den aktiva människan om folks allmänna åsikter om äldre 
skall förändras (Carrigan, Szmigin, 2000). 
 
Under en reklamkampanj i England marknadsförde sig Levi´s genom att porträt-
tera två äldre människor sittandes i badkläder på en bänk. Levi´s försökte inte 
dölja personernas ålderstecken utan visade verkligen negativa sidor med att bli 
gammal. Till detta kopplades en slogan ”Age doesn´t improve everything” 
Rekordgenerationen var möjligen inte den tänkta målgruppen för reklamen, men 
till följd av denna reklam avskärmade företaget gruppen genom att framställa dem 
på ett stereotypt sätt i reklamen. Rekordgenerationen vill inte bli framställda på ett 
                                                 
27 Ibid 
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förlöjligande sätt, följden kan bli att de tar avstånd från företag som annonserar på 
liknande sätt (Treguer, 2002).  
 

6.2 Rekordgenerationens uppfattning om reklam 

 
”Advertising is always for young people. It’s always young beautiful women no 

older than 20 who advertise skin cream. They don’t have any wrinkles! Instead, 

they should use a 50 year old woman who has some wrinkles, you should be more 

willing to try it then.” (Bengal, 2001) 
 
Detta citat är ett mycket talande exempel på hur rekordgenerationen känner för 
dagens reklam, de blir inte attraherade på grund av att kommunikationen görs på 
”fel sätt” trots att den har som syfte att rikta sig till den äldre målgruppen. Ytterli-
gare ett exempel kan hämtas från USA där många äldre köpte barnmat på grund 
av tandproblem och att de behövde balanserad föda. Matproducenten uppfattade 
detta och ville utnyttja denna möjlighet och lanserade således ett sortiment de 
kallade för ”Senior Citizen”. Detta uppfattades av rekordgenerationen som ett hån 
mot gruppen (Treguer, 2002). 
 
Ovanstående extrema exempel illustrerar det viktigaste faktum vad gäller kom-
munikation mot rekordgenerationen, de vill inte bli påminda om att de är gamla. 
Det är av högsta relevans att inte påminna segmentet om att de åldras (Ibid). 
  
Ett oerhört allvarligt problem är att de äldre känner sig alienerade av dagens 
reklam. Så mycket som 88 % av människor över 50 år säger att reklamen måste 
förändras för att tilltala deras behov. Hela 74 % påstår att de inte kan relatera till 
reklam på TV vilken dessutom är det minst betrodda mediet, endast fyra procent 
litade på TV-reklam. Högst på denna skala kom radio (54 %), därefter lokalpress 
(23 %) (Marketing week, 2004-10-21). 
 
Den gängse uppfattningen är att äldre konsumenter är extremt lojala till sitt varu-
märke. En undersökning visar att dagens äldre konsumenter är både dynamiska 
och krävande och inte är rädda för att byta varumärke om de inte finner det gamla 
märket relevant längre. Så många som 58 % inom gruppen hävdar att de är villiga 
att testa nya varumärken. Myten att de äldre skulle vara extremt lojala är alltså 
inget annat än en myt (Brand Strategy, 2005-04-05). 
 

6.4 Äldre och yngre modeller i reklam 

 
Den traditionella uppfattningen att yngre modeller alltid är rätt håller på att för-
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ändras. En 60-årig kvinna attraheras inte av en 20-årig modell som gör reklam för 
en produkt som kanske egentligen riktar sig till en äldre målgrupp. Enligt en 
undersökning av Carrigan och Szmigin (2000) vill 62 % av äldre kvinnor se 
jämnåriga kvinnor i reklamen. Varför vill då inte marknadsförare använda äldre 
modeller? Svaret är som diskuterats tidigare att det annonserande företaget inte 
vill bortse från sin viktigaste publik; ungdomarna. En vanlig uppfattning är att 
äldre modeller skulle skrämma iväg den yngre publiken men forskning visar på att 
de yngre ser neutralt eller till och med positivt på reklam som använder sig av 
äldre modeller (Milliman och Erffmeyer, 1990). 
 
Undersökningar i Storbritannien från 1996 visar att rekordgenerationen utgör 25 
% av befolkningen och står för ungefär 50 % av tidningarnas läsare. Av reklamen 
i dessa tidningar innehöll 15 % äldre modeller. Detta visar att företag är mycket 
ovilliga att använda modeller från rekordgenerationen trots det höga läsarantalet 
från detta segment. Vidare visar samma undersökning att det endast är ett fåtal 
produktkategorier där företagen väljer att använda sig av äldre modeller. Dessa är 
bland andra mat, medicin, hälsa, hushållsartiklar och resor. Äldre personer 
används sällan när företag gör reklam för mer generella produktkategorier som 
konsumeras av ”medelkonsumenten”, då vill marknadsförarna undvika äldre 
modeller för att tala till en större publik (Carrigan, Szmigin, 1998, 2000). 

Många forskare menar att företagen bör kommunicera till folks kognitiva ålder i 
stället för den kronologiska åldern. Detta grundas på att folk ofta känner sig eller 
skulle vilja vara ungefär tio till femton år yngre än vad de egentligen är. Det är 
kanske således effektivare att kommunicera till målgruppens kognitiva ålder då 
målgruppen kan associera produkten som ett hjälpmedel för att hålla sig ung 
(Carrigan, Szmigin, 1998, 1999ab). 

6.3 Effektiv kommunikation till rekordgenerationen 

 

The 50+ are not hard of hearing… the problem is that the businesses don’t speak 

the right language” (Treguer, 2002, s. 116) 
 
För att på ett så effektivt sätt som möjligt kommunicera till rekordgenerationen 
bör företag släppa sina traditionella värderingar angående marknadsföring. De bör 
försöka trycka på produktens kärnkoncept, dessutom kan företaget försöka 
använda sig av ”förenklande omständigheter” såsom enklare förpackningar. Ett 
bra knep är att använda sig av nostalgieffekten, låt dem drömma sig tillbaka till 
sin ungdom, sitt bröllop, när de köpte första bilen och liknande tillfällen i livet. 
Viktigt att tänka på är att inte använda sig av tecken och bilder som de inte kan 
referera till, kommunikationen måste vara åtkomlig för segmentet för att skapa 
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lockelse till produkten. Kommunikationen skall inriktas på att förmedla fördelar 
framför problem. Marknadsförare kan gärna visa att de vet att det innebär svårig-
heter att bli äldre men skall aldrig visa att det finns problem med att bli gammal. 
Rekordgenerationen känner sig trots allt inte gamla i sinnet (Brand Strategy, 
2003). 
 
Vanella Jackson på reklambyrån Abbott Mead Vickers BBDO säger att även om 
en person behöver någon form av ”hjälpmedel för äldre” vill han/hon inte se en 
reklam för denna produkt. Jackson menar att de äldre tilltalas av humoristisk 
kommunikation men problemet är att det inte riktas så mycket reklam av denna 
kategori mot rekordgenerationen (Marketing, 2000-11-30). 
 
Via undersökningar (2001) med hjälp av fokusgrupper har det norska företaget 
Bengal Consulting fått fram mycket spännande resultat vad gäller hur den skandi-
naviska rekordgenerationen vill bli kommunicerade till. Jacksons åsikt ovan styrks 
av Bengals undersökning som säger att det finns två faktorer vilka är uppskattade 
av rekordgenerationen och som en effektiv reklam bör innehålla. En av dessa är 
humor vilket visat sig ha stor genomslagskraft hos detta segment. Den andra fak-
torn är information, vilket gruppen i princip vill bli överösta med. Informationen 
bör förmedla reklamens budskap och produktens egenskaper på ett klart och tyd-
ligt sätt. 
 
Jean-Paul Treguer, grundare av reklambyrån Senioragency pekar på ett antal fak-
torer som bör beaktas för att på ett effektivt sätt kommunicera med rekordgenera-
tionen: 
Var positiv - fokusera på andra saker än gruppens problem. Att använda humor 
och försöka få dem att skratta har visat sig effektivt. 
Infomercial - en blandning av information och reklam. Rekordgenerationen vill ha 
mycket information innan de genomför ett köp. Använd därför mycket informa-
tion så de får all tillgänglig orientering när de genomgår köpprocessen. 
Kändisar - använd deras generation av celebriteter som de kan relatera till och 
som väcker intresse. 
Blanda dem med andra generationer - genom att använda sig av till exempel 
morfar och hans barnbarn i reklamen skapas en harmoni mellan generationerna 
vilket rekordgenerationen uppskattar.  
Porträttera dem som livliga och aktiva - gruppen tycker själva att de är vitala och 
levande, därför skall marknadsförare även kommunicera dessa egenskaper och 
mentala tillstånd.  
Berätta om produkten - fokusera på att få gruppen övertygade om varför de ska 
köpa produkten, det är vad de vill veta. Det är denna information de vill ha, de 
bryr sig mindre om reklamens estetiska aspekter.  
Lär känna målgruppen - som tidigare nämnts får marknadsförare inte glömma att 
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segmentera även rekordgenerationen då denna betraktas som en homogen grupp 
(Treguer, 2002). 
Detta är bara några av de faktorer som skulle kunna göra kommunikationen mot 
rekordgenerationen effektivare och verkligen attrahera segmentet. Men som tidi-
gare nämnts är många marknadsförare ovetandes om detta eller ovilliga att ändra 
sina attityder vilket får till följd att de kan gå miste om målgruppens potential. 
Tabell 2 nedan visar resultat från en fransk undersökning där personer i olika 
ålderskategorier har fått bedöma reklamens budskap och vad som är viktigt för att 
reklamen skall attrahera dem.  
 
Tabell 2: Vad är de viktigaste egenskaperna hos en bra reklam?   
Svar i procent.      
 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år 65 --> 

Den skall vara enkel att förstå 32 28 39 47 49 
Den skall vara rolig 38 47 32 25 25 
Den skall vara kreativ 43 31 32 20 16 
Den skall vara vacker 25 21 18 22 17 
Den skall vara överraskande 26 20 14 11 7 
Den skall få en att fantisera 15 11 11 10 5 
      
Källa: Treguer, (2002), s. 162      
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7. Empiri och Analys 
 

 
nalysen grundar sig på de fakta vi har tagit del av i form av primärdata och 

sekundärdata. Detta innebär forskning och statistik om rekordgenerationen 

och marknadskommunikation mot detta segment samt den teori som under-

sökningen behandlar. I detta kapitel används även den empiri vi har samlat in i 

form av respondenternas intervjusvar, observationer vi gjort på Seniormässan i 

Göteborg samt de iakttagelser som gjordes i samband med besöket på IKEA i 

Malmö. Tillsammans utgör detta grunden för analysen som ska användas för att 

besvara studiens frågeställning.  

 

 

7.1 Introduktion till empiri och analys 

 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur inredningsbranschen skulle kunna 
utveckla sin kommunikation för att ta till vara den potential och köpkraft som tros 
finnas inom rekordgenerationen är empiri- och analyskapitlet uppdelat i två olika 
delar.  
 
Den första delen behandlar huruvida det finns potential och köpkraft hos seg-
mentet för inredningsbranschen och beskrivs närmare under kapitel 7.2 ”Finns det 
en potentiell målgrupp hos rekordgenerationen för inredningsbranschen?” I 
kapitel 7.3 analyserar vi hur IKEA:s kommunikation ser ut i dagsläget och hur 
företaget skulle kunna profilera sin kommunikation för att bättre nå rekordgenera-
tionen. Under denna del kommer vi mer specifikt fokusera på vilket budskap som 
bör förmedlas och hur detta skall implementeras i media.    

A 
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7.2 Finns det en potentiell målgrupp i rekordgenerationen 
för inredningsbranschen? 

 

 

Att rekordgenerationen är så många, 1,2 miljoner svenskar med stor konsum-

tionsstyrka, gör generationen till ett intressant segment för företag. Då många av 

dem trappat ner i arbetslivet och en del pensionerats blir det mer tid över för 

egna intressen. Att renovera huset eller planera nya möbelinköp kräver både tid 

och pengar vilket rekordgenerationen har. Frågan är om de har intresse för ny 

inredning och därmed vill spendera pengar på nya möbler. Genom att studera 

forskning, teori och empiri har en analys gjorts där vi argumenterar för att så är 

fallet.  

 

 
Moschis (2003) menar att människors livsstil påverkas av deras tidigare livs-
erfarenheter. Rekordgenerationens uppväxt präglades av ett välfärdssamhälle och 
de var generationen som tog det stora utbildningssprånget och skapade en 
konsumtionsinriktad ungdomskultur. (Lindgren et al, 2005) Detta innebär att 
rekordgenerationen även idag tar del av den materiella utvecklingen.  
 
Moschis har delat in segmentet i olika kategorier vilket visar att de flesta ur 
rekordgenerationen (72 %) idag känner sig som Healthy Hermits och Ailing 
Outgoers. Gemensamt för dessa grupper är att livsstilen har förändrats med åldern 
samtidigt som de känner sig pigga och kognitivt unga. Kognitiv ålder är den egna 
uppfattningen om hur gammal en person känner sig och rekordgenerationens 
självbild karaktäriseras generellt av att vara kognitivt ung. Detta påverkar deras 
köpbeteende positivt. Rekordgenerationen anser sig fortfarande leva ett rikt liv 
med många vitala år kvar vilket medför att möbler och heminredning köps vid allt 
högre ålder. Dock har livsstilen som nämnts ovan förändrats vilket inneburit en ny 
typ av produktbehov och att segmentets påverkan av reklam idag ser annorlunda 
ut.  
 
Rekordgenerationen är mer mobila idag än tidigare generationer. När barnen 
flyttat hemifrån uppstår ett nytt behov av boende då villan som bebos för tillfället 
känns för stor. Andra känner att ett andra hem i utlandet, vid havet eller på landet 
lockar då ekonomin plötsligt ger nya möjligheter(Jegers, 2001). Båda fallen gör 
att intresset och behovet av inredning och nya möbler åter blir aktuellt.  
 
Rekordgenerationen vill idag förverkliga sina drömmar, nu när tid och ekono-
miska resurser inte längre är ett hinder. Köpkraften hos rekordgenerationen 
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dominerar redan på flera marknader och prioriterar företrädesvis konsumtion som 
höjer levnadsstandarden. Heminredning är för många exempel på produkter som 
höjer levnadsstandarden. Utvecklingen av konsumtionsvärderingar har gått från 
att spara och äga till att konsumera och uppleva. Möbler kan tyckas vara en pro-
dukt som skall bevaras under en längre levnadstid men utvecklingen på detta 
område följer också den nya trenden. Soffor, sängar, och till och med kök konsu-
meras och byts ut flera gånger under en levnadstid. Detta är ett fenomen som inte 
funnits tidigare då möbler noga vårdades för att hålla hela livet.   
 
Heminredning är en av de ägodelar som Belk (1998) beskriver som extended self. 
Det innebär att det egna hemmet och dess möbler är ett sätt att uttrycka en livsstil 
och en identitet. Produkter konsumeras i dagens samhälle i allt större utsträckning 
för att förmedla en identitet. Heminredning blir därför en viktig del i sociala sam-
manhang och kan därför ses som en anledning till att äldre generationer idag har 
ett större intresse i heminredning än tidigare. Undersökningar av Moschis (2003) 
visar att rekordgenerationen är missnöjda med att omgivningen förväntar sig ett 
äldre beteende av dem. Deras egen självbild är att vara kognitivt unga vilket gör 
att de vill framhäva en identitet som är en del av den moderna och materiella 
utvecklingen.    
 

7.2.1 Rekordgenerationens engagemang och köpmotiv 

 
De Pelsmacker et al (2004) förklarar i modellen The FCB grid att olika köp har 
varierande former av engagemang beroende på variablerna tänka och känna. En 
av sidorna i modellen karaktäriseras av högt engagemang och betänkande från 
konsumentens sida går före känslor för produkten. I denna kategori placeras 
inredning då detta är ett större beslut i hushållet och medför större risktagande och 
en större ekonomisk förlust.  
 
Då produkter sammankopplade till högt engagemang innebär risker för konsu-
menten är det en förutsättning med rikligt av information kring produkterna (De 
Pelsmacker et al, 2004). Inredning är en produkt sammankopplat med risktagande 
och högt engagemang vilket medför att det är viktigt att företagens marknads-
föring skapar en helhetsbild av produkterna och på djupet gå in på funktion och 
användningsområde. Gällande inredning är det troligt att det handlar om informa-
tiva köpmotiv för rekordgenerationen. Då dessa produkter enligt The FCB grid 
har högt engagemang kan en generell slutsats dras kring att det också är viktigt 
med mycket information. Risker medför i sin tur att konsumenten noga utvärderar 
köpet innan han/hon bestämmer sig vilket är karaktäristiskt för ett informativt 
köpmotiv. Följden blir att rekordgenerationens köpmotiv för inredning är infor-
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mativt samtidigt som det är produkter som kräver högt engagemang och efter-
tanke. 
 

7.2.2 Rekordgenerationens inställning till inredning 

 
Enkätundersökning 1 stödjer tidigare argumentation från teori och forskning och 
visar att rekordgenerationen har ett intresse för inredning. Diagram 1 visar att 
detta segment är tämligen intresserade av inredning. Merparten av dem (65 %) 
anser sig vara över medel intresserade av att inreda sitt hem. En tendens som kan 
urskönjas ur enkätundersökning 1 är att det mestadels verkar vara kvinnan i hus-
hållet som sätter igång nya tankar och idéer om inredning. Detta kan förklara den 
stora spridningen vad gäller intresset för inredning då kvinnor tenderar att ha ett 
större intresse än män för inredning. Dock är männen oftast närvarande när beslut 
om att köpa nya möbler och liknande tas. Dessa beslut sker övervägande gemen-
samt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekordgenerationen är mer kräsna än andra segment. En anledning till detta kan 
vara att de besitter större finansiella resurser än studenter och barnfamiljer vilket 
gör att de har råd att vara kräsna(Jegers, 2001). Rekordgenerationen ställer högre 
krav på kvalitet och service och vill ha mer valuta för pengarna. Undersökningar 
av Treguer (2002) visar ett samband mellan att kvalitet blir viktigare än pris med 
ökad ålder. Efterfrågan på möbler och inredning ser därför annorlunda ut för detta 
segment. Enkätundersökning 1 visar även att kvalitet och design är det som är 
viktigast när rekordgenerationen köper inredning och att pris och butikens status 
har mindre betydelse. Detta talar både för och emot IKEA som företag då de 
profilerar sig med lågt pris vilket kan förknippas med sämre kvalitet. I 
verkligheten håller dock IKEA:s produkter lika bra kvalitet som konkurrenterna 
(www.radron.se)28. 
 

                                                 
28 www.radron.se/templates/test____5867.asp   2005-12-16 16.29 
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Diagram 3: Det är inspirerande att besöka 
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Viktiga attribut presenteras i diagram 2 och här visas att även faktorer såsom 
bemötandet från personal och inspiration i butiken väger tungt. Rekordgenera-
tionen är beredd att betala mer för sin inredning så länge de får en god design av 
högre kvalitet och att klimatet i butiken där produkterna införskaffas är tillfreds-
ställande. Kunden vill få kreativa och inspirerande lösningar presenterade för sig 
av en tillmötesgående och kunnig personal.  
 

Diagram 2: Vad är viktigt när du köper 
inredning?
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För detta är de beredda att betala ett något högre pris. Dock bör tilläggas att priset 
fortfarande är en betydande faktor men andra attribut skattas högre. 

 
Intresset för inredning speglar av sig på rekordgenerationens framtida tro om de 
skall investera i inredning eller inte. Över tre fjärdedelar av gruppen påstår att de 
funderar på att köpa inredning inom en närliggande framtid. Rekordgenerationen 
är alltså intresserad av inredning och har planer på att investera i sitt boende inom 
kort. 

7.2.3 Rekordgenerationens uppfattning om IKEA 

 
Flertalet ur rekordgenerationen anser att det är en intressant upplevelse att besöka 
IKEA och en stor majoritet av rekordgenerationen tycker att utformningen på 
varuhuset ger dem inspiration att inreda sina hem (diagram 3). Genom de förslag 
på rum som finns på IKEA hittar segmentet lösningar på inredningsproblem som 
finns i hemmet (diagram 4). Angående de anställda på IKEA är rekordgenera-
tionen varken positivt eller negativt inställda. De tycker att personalen sköter sitt 
jobb, varken mer eller mindre. Som tidigare nämnts så är service från personal 
viktig för segmentet.  
 
 
 
 
 
 

Diagram 4: IKEA:s utformning och miljö 
hjälper mig att hitta lösningar
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Gällande IKEA:s produktutbud, inredningsstil och rekordgenerationens åsikter 
kring dessa kan ingen generell slutsats dras utifrån gjord undersökning(diagram 
5). Det finns både positiva och negativa åsikter om företaget och rekordgenera-
tionen ställer sig tämligen meningslösa till hur väl överens produkter och stilar på 
IKEA matchar deras smak. Vidare vill de se ett bredare utbud av just möbler och 
mindre av ”diverseprodukter”. Denna uppfattning återspeglar inte verkligheten av 
ett företag med ett av det största utbudet möbler i inredningsindustrin. 
 
Rekordgenerationen tycker i allmänhet att IKEA:s produkter håller en medelhög 
kvalitet. Segmentet har inga extrema meningar om IKEA:s kvalitet såsom att den 
är mycket dålig eller mycket bra. En stor del av rekordgenerationen skulle gärna 
se ett dyrare sortiment med högre kvalitet på IKEA (diagram 6). IKEA:s produk-
ter håller hög kvalitet vilket ovan nämnda jämförelser mellan IKEA och konkur-
renters varumärken visar. IKEA:s budskap tycks inte lyfta fram företagets kvali-
tetsmässiga attribut vilket är viktigt för att kunna nå rekordgenerationen med 
företagets kommunikation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antalet personer ur rekordgenerationen som har handlat på IKEA det senaste året 
uppgår till nästan 75 %. Dock framgår inte om de handlat till sitt eget boende eller 
till någon annans så som exempelvis utflyttade barn. Det finns skillnader mellan 
vilka produkter segmentet är villiga att handla på IKEA. Trenden visar att enklare 
produkter som till exempel förvaring, generellt sett införskaffas på IKEA medan 
rekordgenerationen föredrar att handla inredning till vardagsrum, kök och badrum 
på andra butiker än IKEA.  
 
Miljön på själva varuhuset uppfattas av merparten ur segmentet som stökig och 
stressig och vissa menar att det stora antalet besökare gör att de känner sig illa till 
mods (enkätundersökning 1). Företagets kommunikation inne i varuhuset är 
således inte anpassad för detta segment. Restaurangen och ”tag-själv-lagret” ses 
av rekordgenerationen som besvärande moment (enkätundersökning 1). 
Restaurangen utgörs idag av en öppen lokal och bullernivån är så pass hög att en 

Diagram 5: Stämmer IKEA:s 
produktutbud och inredningsstil 
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stund för eftertanke inte är möjlig (Observation, IKEA). Restaurangen skulle 
kunna vara ett passande ställe i varuhuset för rekordgenerationen att få en paus 
från shoppingen och ett tillfälle att sätta sig ner och under en kopp kaffe läsa 
igenom instruktioner och diverse information inför kommande köp. Detta 
underlättar de köp som känns riskfyllda ekonomiskt och socialt. Hjälp med ”tag-
själv-lagret” finns att tillgå och varorna kan även levereras hem direkt. De 
moment som känns som besvärande för rekordgenerationen är lätt för företaget att 
anpassa och med rätt information och kommunikation till segmentet behöver 
dessa inte betraktas som ett problem.     
 
Många i rekordgenerationen anser de olika inredningsmiljöerna på IKEA inspi-
rerande. Det stora antal produkter ger dessutom en god valmöjlighet bland olika 
inredningsalternativ. Trots nämnda faktorer är IKEA inte en butik som föredras. 
När rekordgenerationen spontant nämner inredningsbutiker som de skulle kunna 
tänka sig att handla hos är IKEA inte bland deras främsta alternativ. Inte heller när 
tillfrågade från rekordgenerationen fått en lista med inredningsbutiker är IKEA 
bland deras förstahandsval utan hamnar oftast utanför listan över rekordgenera-
tionens fyra föredragna inredningsbutiker. Butiker såsom Mio och Illum Bolighus 
hamnar högre i ranking hos segmentet. Mycket av generationens behov kan till-
godoses på IKEA. En trolig anledning till att IKEA ändock inte väljs är att kom-
munikationen inte lyfter fram de fördelar som attraherar segmentet i form av kva-
litet, brett utbud och informativ service.  
 
Ungefär hälften av rekordgenerationen har sett och uppmärksammat IKEA:s 
reklam men de är tämligen oberörda av den, den väcker inga starka känslor hos 
segmentet och de känner sig inte attraherade av budskapet. Somliga inom gruppen 
anser att reklamen är onödig och tycker att de får den information som behövs för 
ett köp genom IKEA:s katalog. 
 
Rekordgenerationen menar att IKEA:s marknadskommunikation inte vänder sig 
till deras segment. Detta tydliggörs i diagram 7 som visar att endast en mindre del 
av rekordgenerationen anser att reklam, annonser och butiksinredning riktar sig 
till dem. Segmentet tycker att kommunikationen främst är avsedd för barnfamiljer. 
Ytterligare stora grupper är studerande, barn och sambos medan pensionärer och 
rekordgenerationen inte anses inkluderade i IKEA:s kommunikation. IKEA:s mål 
är att nå ut till en bred allmänhet men undersökningen visar tydligt att rekordgene-
rationen inte berörs av företagets kommunikation.   
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Diagram 7: Till vilka riktar sig IKEA:s 
kommunikation?
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7.3 Hur bör IKEA profilera sin kommunikation för att 
effektiv nå rekordgenerationen? 

  

 
Detta avsnitt ska redogöra och analysera hur IKEA på bästa och effektivaste sätt 

ska få rekordgenerationen att handla på IKEA. Här fokuseras i huvudsak på två 

delar; vilket budskap IKEA skall använda sig av för att attrahera segmentet samt 

vilka kommunikationsverktyg som är lämpliga. 

 

 

7.3.1 Rekordgenerationen och reklam 

 
En vanligt förekommande åsikt bland rekordgenerationen är att de känner sig 
åsidosatta av den marknadskommunikation som syns i media idag. De menar att 
den mesta kommunikationen känns irrelevant på grund av att den har en yngre 
målgrupp. Gruppen menar vidare att det finns mycket reklam och annonser som 
riktar sig till alla och således till dem. De kan attraheras av denna kommunikation 
men saknar kommunikation som endast har dem som målgrupp. Den marknads-
kommunikation som trots allt riktas mot dem bör enligt gruppen vara väldigt 
direkt och på ett tydligt sätt visa på produkten eller tjänstens fördelar. Många 
säger att de skulle vilja se mer prisuppgifter, detta framför allt i TV-reklam. Att 
föra fram de funktionella egenskaperna är enligt segmentet viktigt så de verkligen 
förstår reklamen och vad som erbjuds. Den kommunikation som anses vara 
”modern” tycker segmentet mindre om. Med detta åsyftas ny, snabb och trendig 
reklam. Denna reklam kan av gruppen ses som irriterande då den inte för fram ett 
konkret budskap (Enkätundersökning 2).   
 

7.3.2 Hur rekordgenerationen uppmärksammar reklam 

 
Hur vi väljer att uppmärksamma reklam har att göra med vilka erfarenheter, atti-
tyder, köpmotiv och värderingar personen ifråga har. (Solomon et al, 2002) I 
rekordgenerationens fall är det viktigt att använda sig av stimuli som berör känslor 
hos och riktar sig till just dem. Treguer (2002) nämner bland annat information 
och humor som viktiga beståndsdelar i kommunikationen till rekordgenerationen. 
Här fokuseras på vikten av hur generationen ifråga vill få saker och ting förkla-
rade för sig, först då vänds uppmärksamheten mot reklamen och blir i detta läge 
intressant.  
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IKEA:s kommunikation väcker inga speciella känslor hos rekordgenerationen. 
Ungefär hälften har sett och uppmärksammat reklamen men budskapet som IKEA 
sänder ut tycks inte attrahera dem (Enkätundersökning 1 och 2). Om även rekord-
generationen vill nås är det för företaget viktigt att kommunicera med ett språk 
som de förstår och kan ta till sig. IKEA:s TV-reklam exempelvis är visserligen 
skapad på ett humoristiskt sett men utformningen tycks vara mer anpassad för 
barn än vuxna. Barn medverkar i reklamen och med tanke på vad som väcker 
rekordgenerationens uppmärksamhet tycks inte dessa modeller appellera till deras 
förnuft eller känslor. TV-reklamen är långt ifrån sofistikerad och informationen 
kring vad just IKEA har att erbjuda är bristfällig. Denna del av IKEA:s reklam är 
snarare ett tillfälle att göra människor uppmärksamma på vad som händer på 
IKEA just för tillfället. Troligtvis skapas inga längre relationer med rekordgene-
rationen även om de för stunden roas av de lättsamma och naiva reklaminslagen. 
Enkätundersökning 1 stöder påståendet om att IKEA:s reklam inte lyckats väcka 
rekordgenerationens uppmärksamhet på bästa sätt. Enligt Solomon et al (2002) är 
vår uppmärksamhet selektiv och väljer ut de stimuli vi väljer att bearbeta. Följden 
för IKEA kan här bli att rekordgenerationen selektivt väljer bort IKEA:s reklam 
då denna inte matchar deras preferenser. Då enkätundersökning 1 visar att få i 
rekordgenerationen uppmärksammar IKEA:s reklam verkar ovan stämma överens 
med verkligheten (enkätundersökning 2). 
 

7.3.3 Vilka media bör användas mot rekordgenerationen? 

 
Vad gäller vilka medier rekordgenerationen nyttjar är det framför allt tidningar 
som får en framträdande plats och föredras. Gruppen lägger i genomsnitt nästan 
en timme per dag på sin läsning. Andra medier som föredras är TV följt av radio. 
Det är genom tidningar som segmentet anser sig bli mest påverkade och TV- 
tillsammans med radioreklam kan av vissa anses irriterande. 

Beroende på vilken målgrupp företaget har kan olika medier användas för att på 
effektivaste sätt förmedla sitt budskap. Gällande rekordgenerationen har det visat 
sig att tidningar företrädesvis konsumeras om de får välja mellan olika medier. 
Ovan medför att det är under denna kategori som IKEA bör rikta störst fokus 
inom marknadskommunikation. Segmentet läser tidningar som intresserar dem 
vilket gör att annonser och reklam uppfattas positivt. Annonseringen bör ske i 
tidningar såsom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och liknande. Detta för att 
de läses av gruppen och vidare för att tidningarna ovan respekteras av rekordgene-
rationen vilket bidrar till reklamens trovärdighet. Kvällspress är ett mindre 
attraktivt alternativ då dessa tidningar inte har samma seriösa redaktionella stil 
och således ger annonserna en mindre fördelaktig kontext. En stor fördel för 
IKEA om man använder sig av tidningar är att de kan förmedla en stor mängd 
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information vilket, som tidigare nämnts, attraherar segmentet. Rekordgenera-
tionen får således orientering i sitt köpbeslut vilket är viktigt när det handlar om 
en produkt som kräver högt engagemang. 

 
Tidskrifter är även det ett mycket verkningsfullt media vad gäller kommunikation 
mot segmentet. Liksom ovan är tidskrifter ett attraktivt alternativ då IKEA kan 
förmedla mycket information. Genom att placera annonserna i tidskrifter med en 
attraktiv kontext förstärks annonsens budskap. Detta kan exempelvis vara exklu-
sivare papper vilket ger annonsen ett bättre utseende. Vidare kan annonsen få 
större uppmärksamhet om den placeras i en inredningstidning eller en tidskrift 
som innehåller liknande teman. På så sätt vet IKEA att den som läser tidskriften är 
intresserad av tidningens tema och de kommer antagligen att läsa annonsen på ett 
intresserat sätt och påverkas av den i större utsträckning. Det konstateras i enkät-
undersökning 1 att det framför allt är kvinnor som utlöser tankar och idéer om ny 
inredning. Ett alternativ för IKEA skulle därför kunna vara att satsa på mer kom-
munikation mot denna grupp. Detta skulle kunna göras genom tidskrifter som 
läses i hög grad av kvinnor inom rekordgenerationen, här åsyftas tidskrifter såsom 
Femina, Tara och Damernas Värld.  
 
TV är ett passande media för att attrahera rekordgenerationen med känslosamma 
budskap. De kan utnyttja mediet för att bygga en image av företaget. Vidare är TV 
ett bra media för att förmedla humor vilket i viss mån tilltalar rekordgenerationen. 
Som Falkheimer (2001) säger är TV-reklam inte fullt ut kulturellt accepterat och 
detta faktum kan tänkas gälla i stor grad i rekordgenerationen. De är inte upp-
vuxna med TV-reklam och har antagligen ingen positiv relation till denna. 
Troligtvis försöker de ta avstånd från reklamen trots att de indirekt påverkas av 
den. Till TV-reklamens försvar ska sägas att det är ett selektivt media vilket gör 
att IKEA kan välja att sända sin reklam vid de tidpunkter och program som de vet 
rekordgenerationen ser på, till exempel TV4:s nyheter. Av tradition är personer ur 
rekordgenerationen ofta skeptiska till reklamkanaler och föredrar ofta SVT som 
inte är en kommersiell TV-kanal.  
 
Radio är ytterligare ett alternativ för IKEA, främst därför att radio ses som det 
mest trovärdiga mediet hos rekordgenerationen. Liksom TV kan radio nå en stor 
publik och företaget kan selektera då olika människor lyssnar på olika kanaler och 
program. Dock lyssnar troligtvis rekordgenerationen företrädesvis på statliga 
radiokanaler vilka inte tillåter reklam och därför blir radio ett sämre alternativ för 
IKEA:s möjligheter att även nå rekordgenerationen.  
 
Vad gäller utomhusreklam är det positivt då det når en stor publik vilket är 
grundtanken med IKEA:s reklam. Möjligheten att förmedla mycket information 
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begränsas dock vilket gör utomhusreklam till ett mindre effektivt verktyg för att 
nå ut till rekordgenerationen. 
 

7.3.4 Reklambudskap till rekordgenerationen 

 
Rekordgenerationen har som nämnts tidigare ett högt engagemang i inredning 
samt informativa köpmotiv. Beroende på vad målgruppen är ute efter hos en 
produkt bör man kommunicera budskapet på olika sätt (De Pelsmacker et al 
(2004). För att IKEA ska nå fram även till rekordgenerationen med sitt budskap 
borde budskapet karaktäriseras av den rationella lockelsen som De Pelsmacker et 
al (2004) talar om. Den TV-reklam som IKEA använder sig av har mycket lite av 
rationell lockelse i form av praktisk information eller problemlösningar. En expert 
som rekommenderar reklamen finns inte heller istället är det barn som represen-
terar IKEA:s budskap vilket inte appellerar till rekordgenerationen. För närva-
rande använder sig IKEA av känslomässiga lockelser i form av humor i sin TV-
reklam vilket inte rimmar med rekordgenerationens informativa köpmotiv. Enligt 
Jennifer Hiscock (Marketing 2000-11-30) finns det undersökningar som visar att 
humor lockar rekordgenerationen men trots detta faktum tar rekordgenerationen 
inte reklamen till sig. 
 
IKEA:s budskap är att vara ett ”ungt och modernt företag med glimten i ögat där 

ingenting är omöjligt” (intervju 1). Budskapet ska med hjälp av ord attrahera 
målgruppen och det är med hjälp av detta som IKEA får möjlighet att övertala 
konsumenten att köpa just deras varor och inte konkurrenternas. IKEA har en vilja 
att budskapet som sänds ut ska kunna attrahera alla på marknaden. Trots att IKEA 
inte specifikt riktar sitt budskap till rekordgenerationen är grundtanken att den 
stora massan där rekordgenerationen faktiskt ingår ska kunna ta det till sig 
(Intervju 1). Enkätundersökningen motbevisar detta då rekordgenerationen inte 
attraheras av IKEA:s budskap och känner sig överhuvudtaget tämligen oberörda 
av IKEA:s reklam. Problemet kan ligga i orden ungt och modernt. Treguer (2002) 
talar om hur företag i allmänhet inte vill tappa sin ungdomliga prägel och kom-
municera direkt till rekordgenerationen. IKEA vill vara ett ungt företag med 
glimten i ögat och sen är det upp till var och en att definiera hur gammal man 
känner sig. Kan det vara så att IKEA:s intention är att vara ett företag för alla men 
samtidig är de rädda för att bli föråldrade och väljer därför att utforma ett budskap 
som rekordgenerationen har svårt att identifiera sig med? IKEA skulle kunna 
använda sig av andra budskap som refererar till den tidsålder då rekordgenera-
tionen var unga. På så vis skulle de känna sig delaktiga i IKEA:s budskap och få 
en känsla av att företaget även räknade in dem som potentiella kunder.    
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Om IKEA med hjälp av sitt budskap vill nå rekordgenerationen är kvalitet ett 
viktigt attribut att kommunicera. Problemet för IKEA är att de genom låga priser 
uppfattas som ett varumärke med lägre kvalitet än sina konkurrenter. Enligt 
enkätundersökning 1 uppfattas kvaliteten på IKEA:s sortiment endast som accep-
tabel. Både tidigare forskning (se bilaga 5, tabell 3) och genomförda enkätunder-
sökningar visar att kvalitet är viktigt för rekordgenerationen. Detta segment är 
generellt kräsna och kräver allt mer i form av service och valuta för pengarna. 
Tester som gjorts av IKEA:s produkter visar att de håller minst lika bra kvalitet 
som konkurrenterna. Exempel på detta är att IKEA:s säng Sultan för ca 2500 kr 
har fått samma betyg som Hästens säng för omkring 16500 kr (www.radron.se)29. 
Marknadsföringen till detta segment borde därför syfta mer till kvalitet än till 
priset. För att bättre nå rekordgenerationen är ett alternativ för IKEA att i sin 
kommunikation använda sig av genomförda undersökningar likt ovan. Detta kan 
leda till att rekordgenerationens uppmärksamhet väcks då det finns bevis som 
stöder att IKEA är likvärdig de konkurrenter som på marknaden uppfattas hålla en 
högre kvalitet.     
 
Ytterligare ett sätt för IKEA att bättre attrahera rekordgenerationen skulle kunna 
vara att använda sig av en känd designer. Viktigt är att designern ifråga är känd av 
en bred allmänhet och inger förtroende för rekordgenerationen. Designern ska inte 
bara utveckla en ny produktserie för IKEA utan även fungera som en lockelse i 
marknadskommunikationen. Jämförelse kan göras med H&M:s samarbete med 
designers såsom Karl Lagerfeldt och Stella McCarteny (www.hm.se). En inhyrd 
designer kan säkerställa IKEA:s kvalitet vilket i sin tur genererar nya kunder i 
rekordgenerationen för företaget. 
 

7.3.5 Direktmarknadsföring (DM) som kommunikationsverktyg för IKEA 
  
Direktmarknadsföring används idag i stor utsträckning av IKEA genom företagets 
katalog. Denna form av kommunikation har visat sig mycket effektiv då IKEA-
katalogen finns på de flesta svenska soffbord. IKEA har nått ut med sin DM men 
frågan kan ställas hur effektiv den är till rekordgenerationen. Handlar människor 
som får hem en IKEA-katalog verkligen på IKEA? Det budskap som finns i 
katalogen är skapat för en oerhört bred allmänhet och möjligheten finns att det 
inte attraherar rekordgenerationen. Katalogen är informativ vilket attraherar 
segmentet men reklambudskapet är till stor del det låga priset och standardiserade 
lösningar vilket attraherar barnfamiljer. Med de möjligheter som finns idag i form 
av färdigsegmenterade databaser har IKEA stora möjligheter att genom DM rikta 
sig med skräddarsydda budskap endast till rekordgenerationen. Detta kan göras i 

                                                 
29 www.radron.se/templates/test____5867.asp   2005-12-16 16.29 
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form av personligt adresserade brev till personerna i segmentet som då bör 
uppmärksamma kommunikationen på ett effektivare sätt. Reklamen och 
budskapet kan utformas för att passa målgruppen bättre, i detta fall i form av 
framför allt mycket information vilket kan göras via ett direkt brevutskick. DM 
kan på så vis bli ett mycket attraktivt verktyg för IKEA när de vill kommunicera 
till rekordgenerationen. 
 

7.3.6 Hur kommunicerar IKEA:s varuhus till rekordgenerationen? 

 
Om man i ett varuhus vill vända sig till en bred allmänhet är det viktigt att känna 
till målgruppernas olika behov. Vidare måste man locka med en gemytlig atmo-
sfär som tar fram känslor hos konsumenten som i sin tur leder till köpintentioner 
(De Pelsmacker et al, 2004). 
 
Enligt IKEA kommunicerar varuhuset till alla målgrupper (Intervju 2) och där-
igenom är tanken att de flesta ska trivas i IKEA:s miljö och känna sig attraherade 
av utbudet. Enkätundersökning 1 motbevisar detta då flertalet i rekordgenera-
tionen känner sig besvärade av antalet kunder på IKEA och anser miljön stressig 
och stökig. Detta tyder på att varuhusets atmosfär inte  passar segmentet ifråga 
trots att det från företagets sida finns en intention att göra det. Det samma gäller 
seniormässan och dess kommunikation till rekordgenerationen. Företagen hade 
enligt vår observation inte ansträngt sig för att skapa en tillfredsställande miljö på 
mässan som rekordgenerationen kunde trivas och känna sig bekväma i 
(Observation, Seniormässan).    
 
IKEA:s varuhus inreds efter en livsslinga för att därigenom fånga människor 
under alla perioder av livet (Intervju 2). De Pelsmacker et al (2004) talar om 
svårigheten att vara en idealbutik för alla. Istället bör man anpassa varuhusets 
personlighet så att det passar den tänkta målgruppen. Ovan kan medföra problem 
för IKEA då deras grundtanke vilar på att vara ett koncept som passar alla. Detta 
kan leda till att vissa målgrupper ändå inte känner sig hemma i IKEA:s miljö 
vilket rekordgenerationen uppenbarligen inte gör (Enkätundersökning 1). Hur ska 
IKEA kunna anpassa sina varuhus så att rekordgenerationen känner sig bekväma 
och får en känsla av att varuhusen kommunicerar till dem? Då rekordgenerationen 
är neutralt inställda till IKEA:s personal och varken tycker att servicen är bra eller 
dålig kanske detta är ett led som IKEA borde stärka (Enkätundersökning 1). 
Rekordgenerationen har som berörts ovan ett stort behov av informativt riktad 
kommunikation och ställer även ett högt krav på service. På plats i varuhusen är 
det viktigt att personalen kan bistå med denna information till rekordgenerationen 
så att de känner sig trygga med vad de står i stånd att köpa. Detta kan vara ett sätt 
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att bättre bemöta ett segment som uppenbarligen inte får den uppmärksamhet från 
IKEA som är nödvändig i köpprocessen.   
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8. Slutdiskussion 
 

 
 detta avslutande kapitel förs en sammanfattande diskussion om de slutsatser 

vi dragit utifrån genomförd undersökning. Bättre sätt för IKEA att kommu-

nicera till rekordgenerationen redovisas och slutligen ges uppslag till fortsatt 

forskning inom studiens område.  

 

 

8.1 Slutsatser 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur inredningsbranschen skulle 
kunna utveckla sin kommunikation för att ta till vara den potential som tros finnas 
inom rekordgenerationen. Inledningsvis beskrivs att det finns en potential och 
köpkraft inom rekordgenerationen. Vidare förklaras att IKEA med sin befintliga 
kommunikation troligtvis missar en stor kundgrupp och skulle kunna anpassa sin 
kommunikation för att bättre attrahera detta segment. Avslutningsvis ges olika 
konstruktiva förslag till hur företaget skulle kunna gå tillväga för att nå en 
målgrupp som i dagsläget tycks vara förbisedd.  
 

8.1.1 Rekordgenerationen - ett stort och köpkraftigt segment för IKEA 
 
I rekordgenerationen finns enligt ovan analys som grundas på genomförd under-
sökning potential och en köpkraftig kundgrupp. De är friska och pigga och känner 
sig kognitivt unga vilket innebär att de känner sig yngre än vad de egentligen är. 
Livsstilen har samtidigt förändrats med stigande ålder vilket medfört ett nytt 
produktbehov. Denna generation är konsumtionsinriktad där pengar inte medför 
något hinder. Rekordgenerationens barn har i regel flyttat hemifrån vilket även det 
är en bidragande faktor till att segmentet dels har bättre ekonomi än tidigare och 
dessutom har mer tid att ägna åt sig själva och sina intressen. Behoven förändras 
och inredning betraktas som så kallad extended self-produkter. Rekord-
generationen vill påvisa en identitet som är del i den moderna och materiella 
utvecklingen och därmed konsumeras inredning som en del i sociala 
sammanhang. Genomförda enkätundersökningar visar att det finns ett stort 
intresse för inredning hos rekordgenerationen och att de kommer att fortsätta kon-
sumera inredning.  
  

I 
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8.1.2 Kommunikation som inte når fram 
 
Status på inredningsbutiker visar sig genom enkätundersökningarna vara mindre 
viktigt. Rekordgenerationen anser dessutom det inspirerande att besöka IKEA. 
Detta pekar på att det finns en målgrupp i rekordgenerationen för IKEA men ändå 
visar undersökningen att IKEA är långt ifrån förstahandsvalet när det gäller 
inredning. Slutsatsen vi drar utifrån vår undersökning är att företagets 
kommunikation tycks förbise rekordgenerationen. Många har lagt märke till 
IKEA:s reklam men anser sig inte träffade av den utan tycker att reklamen vänder 
sig till barnfamiljer och studerande. IKEA missar enligt vår analys ett stort 
segment i rekordgenerationen då reklamen är utformad på ett sätt som inte 
attraherar dem. IKEA:s reklambudskap är att vara ett ungt och modernt företag 
med glimten i ögat där ingenting är omöjligt vilket borde vara passande för 
rekordgenerationen med tanke på att de är kognitivt unga. En trolig anledning till 
att så inte är fallet är en förändring av livsstil tillsammans med att reklam som 
attraherade när rekordgenerationen var yngre inte längre tilltalar. 
 
Vår undersökning har uppmärksammat flera faktorer som kan vara bidragande 
orsaker till att rekordgenerationen inte känner sig träffade av IKEA:s kommuni-
kation. Barn som modeller för IKEA kan vara en orsak tillsammans med för lite 
information i reklamsekvenserna på TV och i tidningar. Barn appellerar inte till 
rekordgenerationens förnuft möjligtvis till deras känslor i form av humor men 
dessvärre verkar det inte räcka för att behålla uppmärksamheten på lång sikt. 
Inredning är för rekordgenerationen produkter med högt engagemang och då kon-
sekvensen blir ett högre risktagande både ekonomiskt och socialt är det av största 
vikt att kommunikationen innefattar mycket information. Köpmotiven är också 
informativa vilket även det pekar på vikten av informativ reklam. Slutsatsen blir 
att rekordgenerationen selektivt väljer bort IKEA:s reklam då deras preferenser 
inte matchas av kommunikationen.  
 
Segmentets uppfattning om företagets kvalitet, produktutbud och service är 
medioker. Slutsatser från analysen är att rekordgenerationen associerar IKEA med 
attribut som inte motsvarar deras preferenser. Vad som är viktigt när 
rekordgenerationen köper inredning är kvalitet, informativ service och ett brett 
sortiment. Detta är egenskaper som företaget besitter men som segmentet inte 
förknippar med företaget på ett fördelaktigt och rättvist sätt. Det budskap som 
idag når fram till rekordgenerationen om IKEA är standardiserade lösningar till ett 
lågt pris som då vanligen förknippas med lägre kvalitet. Budskapet passar 
barnfamiljer och studenter vilka är en stor del av IKEA:s kunder. Denna 
kommunikation attraherar dock inte rekordgenerationen vilka därför tappar 
intresset för företaget. Vill företaget nå en bred marknad som innefattar den stora 
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allmänheten är specifik reklam till flera målgrupper viktigt. Det kan därför inte 
nog poängteras vikten av att företaget, i sin kommunikation, lyfter fram de attribut 
som attraherar rekordgenerationen. 
 
IKEA vill nå ut till alla på marknaden som kan identifiera sig med deras budskap. 
Problemet blir här, som nämnt ovan, en svårighet för rekordgenerationen att 
identifiera sig med de reklambudskap som IKEA sänder ut och därmed går 
köpkraften och den stora potential som segmentet besitter förlorad för företaget. 
 

8.1.3 Effektiv kommunikation till rekordgenerationen 
 
Hur skulle då IKEA kunna utveckla sin kommunikation för att bättre attrahera ett 
segment som, enligt genomförd undersökning, besitter en konsumtionskraft vilken 
idag inte utnyttjas? Tidningar är ett media som bör användas i större utsträckning 
för att nå denna målgrupp. Här kan IKEA satsa på informativ reklam och välja de 
tidningar som företrädesvis läses av rekordgenerationen. IKEA borde för att locka 
till sig rekordgenerationen som kundgrupp använda sig av en mer rationell 
reklam. Här är det viktigt att framhäva att IKEA håller lika hög kvalitet som kon-
kurrenterna på marknaden. Enkätundersökningarna visar att IKEA:s kvalitet 
endast anses vara medelmåttig. Detta är ett antagande IKEA genom sin reklam 
skulle kunna motbevisa genom exempelvis experter som rationellt förespråkar att 
IKEA även är kvalitetsmässigt överlägsna inom vissa områden. Äldre modeller i 
reklamen istället för barn skulle kunna framföra ett mer informativt och 
trovärdigare budskap, detta utan att skrämma iväg den yngre publiken. Företaget 
riskerar inte att mista sin ungdomliga prägling då forskning visar att de yngre ser 
neutralt eller till och med positivt på reklam som använder sig av äldre modeller. 
IKEA kan vidare genom sitt budskap försöka referera till den tidsålder när 
rekordgenerationen var unga. Förslag skulle kunna vara att använda sig av 
kändisar, karaktäristiska för rekordgenerationens ungdom, som på ett naturligt sätt 
genererar väckt intresse för reklamkampanjen. Dessa kändisar skulle också kunna 
väcka dagens ungdoms intresse och på så vis når IKEA en bredare publik. 
Slutligen skulle IKEA kunna utveckla nya produktsortiment med hjälp av kända 
designers och framhäva dessa i marknadskommunikationen som ett 
attraktionsmoment för rekordgenerationen.  
 
Gällande direktmarknadsföring i form av IKEA-katalogen är den troligtvis effek-
tiv för den breda allmänheten. Frågan är hur mycket av katalogens information 
som rekordgenerationen hämtar in. IKEA skulle kunna komplettera sin direkt-
marknadsföring med utskick där rekordgenerationen får skräddarsydda budskap 
med unika inredningsförslag istället för IKEA-katalogens mer standardiserade 
lösningar. Atmosfären i varuhusen attraherar inte rekordgenerationen enligt 
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genomförda enkätundersökningar. Här kan IKEA arbeta för ett lugnare tempo 
som passar varierande åldrar samt ha en personal på plats som tar sig tid för att 
förklara och bistå med information som underlättar köpprocessen.  
 
Genom att anpassa sin kommunikation till rekordgenerationens preferenser 
kommer IKEA att nå en ännu bredare målgrupp än de gör idag. IKEA:s grund-
tanke vilar på att vara ett företag med ett sortiment som passar alla. Trots före-
slagna förändringar av dess kommunikation kan denna tanke fortfarande genom-
syra företaget. Skillnaden blir endast att ännu ett segment blir del av IKEA:s 
marknad, en rekordgeneration, med tid, pengar och livslust.        
 

8.2 Förslag till vidare forskning 

 
Under tiden som studien tog form och arbetades fram upptäckte vi en mängd 
spännande forskningsområden i anknytning till vårt ämne. Marknadskommunika-
tion mot rekordgenerationen är ett oerhört stort och brett ämne men ändå har lite 
blivit skrivit inom området. Därför uppfattar vi relativt stora luckor vad gäller 
skrivet material och har flera gånger uppmärksammat olika områden som vi skulle 
vilja utforska vidare men inte haft möjlighet på grund av studiens avgränsande 
syfte.   
 
Vi har i denna studie inte kunnat behandla huruvida en produktutveckling 
anpassad för rekordgenerationen skulle kunna öka segmentets konsumtion inom 
inredning. Om IKEA hade utvecklat ett dyrare och exklusivare sortiment, hade 
rekordgenerationen då handlat i större utsträckning på IKEA?  
 
Då vi har förstått att det framför allt är kvinnor som utlöser tankar om ny inred-
ning i hushållen hade det varit intressant att ta reda på varför så är fallet och dess-
utom undersöka om eller hur företag bör utforma kommunikation mot rekordge-
nerationen med tanke på genus. 
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Bilaga 1 
 

 

 
 
 

 
Enkätguide 
 
Här följer ett antal frågor som handlar om inredning: 
 
Hur stort är ditt intresse för inredning?  
 
Mycket stort 1    2    3    4     5    6    7  Mycket litet 
 
Vem i familjen sätter igång tankarna om ny eller annan inredning?............... 
 
Vem tar besluten om inredning i ert hem?............................... 
 
Har du/ni funderat på att köpa inredning till ditt/ert hem inom en närliggande 
framtid?   
 
Ja  �   Nej  �  
 
Vad är viktigt när du köper inredning? 
 
Pris.......................................Mycket viktigt  1   2   3   4   5   6   7  Mindre viktigt  
Kvalitet................................Mycket viktigt  1   2   3   4   5   6   7  Mindre viktigt  
Design..................................Mycket viktigt  1   2   3   4   5   6   7  Mindre viktigt 
Butikens/Varumärkets status: Mycket viktigt  1   2   3   4   5   6   7  Mindre viktigt 
Bemötande och service i butiken: Mycket viktigt  1   2   3   4   5   6   7 Mindre vikt 
Upplevelse och inspiration: Mycket viktigt  1   2   3   4   5   6   7  Mindre viktigt 
 
Övrigt……………………………............................................................................. 
 
Om du skulle köpa inredning idag, var skulle du vända dig då? 
 
.................................................................................................................................... 
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Rangordna 4 butiker/företag du skulle vända dig till om du skulle köpa inredning 
idag. Vilka är viktigast för dig? 
 
Miljögården      ......       
Seatingconcept ...... 
Mio  ...... 
Thysells (Anderslöv) ...... 
Illum Bolighus ...... 
Svenssons i Lammhult ...... 
Norrgavel  ...... 
IKEA  ...... 
Laura Ashley  ...... 
Annat  ...... 
  
Nedan följer ett antal frågor om IKEA: 
 
Bedöm följande påståenden: 
 

IKEA:s produkter håller hög kvalitet.        

Stämmer helt  1  2  3  4  5  6  7  Stämmer inte alls 

 

Det är en inspirerande upplevelse att besöka IKEA.        
Stämmer helt  1  2  3  4  5  6  7  Stämmer inte alls  
 

IKEA:s  utformning och miljö hjälper mig att hitta lösningar.        

Stämmer helt  1  2  3  4  5  6  7  Stämmer inte alls 
 

De anställda på IKEA agerar professionellt.    

Stämmer helt  1  2  3  4  5  6  7  Stämmer inte alls 
 

IKEA:s produkter möter mina krav på möbler.    

Stämmer helt  1  2  3  4  5  6  7  Stämmer inte alls 

 
IKEA löser mina nya sofistikerade behov. 

Stämmer helt  1  2  3  4  5  6  7  Stämmer inte alls 

 
Stämmer IKEA:s produktutbud och inredningsstil överens med din 
inredningssmak? 
 
Ja, mycket  1   2   3   4   5   6   7  Nej, inte alls 
 
När handlade du på IKEA senast?.................................................................. 



En ny generation livsnjutare 
 

 83 

 
Om du ska köpa kök eller badrumsinredning, är IKEA ett alternativ för dig?  
Ja �  Nej  � 
 
Om du ska köpa vardagsrumsinredning, är IKEA ett alternativ för dig?   
Ja �     Nej  � 
 
Om du ska köpa sovrumsinredning, är IKEA ett alternativ för dig?        
Ja �     Nej  � 
 
Om du ska köpa hall eller entréinredning, är IKEA ett alternativ för dig?        
Ja �      Nej  �  
 
Om du ska köpa förvaringsinredning, är IKEA ett alternativ för dig?      
 Ja �     Nej  �  
 
Vad skulle du vilja se mer av/mindre av på IKEA och varför? 
 
.................................................................................................................................... 
 
Vad tycker du om miljön på  
IKEA? 
................................................................................................................................. 
 
Om IKEA utvecklade ett dyrare sortiment med högre kvalitet, skulle det vara 
intressant för dig? 
 
Ja, mycket  1   2   3   4   5   6   7  Nej, inte alls 
 
 
Härefter följer ett antal frågor om marknadsföring: 
 
Till vilka anser du att IKEA:s kommunikation (reklam, annonser, butiksinredning 
m.m) riktar sig? (Kryssa gärna i flera alternativ) 
 
Studerande    �  
Barnfamiljer    �    
Pensionärer    �  
50-60-åringar   � 
Ensamstående  �  
Sambos    � 
Barn     � 
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Om du anser att IKEA ej kommunicerar till dig, varför tycker du det? 
 
....................................................................................................................................
................... 
 
Har du sett IKEA:s TV-reklam eller annonser?  Ja  �   Nej  � 
 
Vad tänker du på när du ser IKEA:s reklam? 
 
.................................................................................................................................... 
 
 
Ålder:…………. Kön:     Kvinna   �    Man  �  
 
Vilken utbildningsnivå har du? (grundskola, högskola 
etc).…………………………………… 
 
Inkomst/år:  
0 - 200 000 Kr               � 
200 000 – 400 000 Kr    �  
400 000 - ---->               �   
 
Cilvilstånd:     Gift  �   Sambo  �     Ensamstående  �  
 
Har du barn?    Ja  � Nej  � Om ja, bor barnen hemma?    Ja  �     Nej  
� 

 
Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enkätguide  
 
 
 

Nedan följer ett antal frågor angående marknadskommunikation (reklam, 
annonsering, butiksinredning). 
 
 
 
Tycker du att företagens marknadskommunikation riktar sig till dig? 
 
.................................................................................................................................. 
 
 
Hur vill du bli kommunicerad till i form av reklam och annonsering? 
 
……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………....... 
 
 
Hur vill du inte bli kommunicerad till?  
 
………………………………………………………………………………………
………….. 
 
………………………………………………………………………………………
………….. 
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Rangordna vilka medier du föredrar och hur många timmar per dag du använder 
de olika medierna. 
  Tim/dag 
 
TV ……… …………….. 
 
Tidning ……… …………….. 
 
Radio ……… …………….. 
 
 
Genom vilken media blir du mest påverkad av reklam/annonsering och varför? 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………................ 
 
 
Vilka av följande attribut tilltalar dig i reklam/annonser? (Kryssa gärna för flera 
alternativ). 
 
 
Känslosam � 
 
Fartfylld  � 
 
Funktionell � 
 
Humoristisk � 
 
Produktorienterad    �  
 
Trovärdig � 
 
Nytänkande � 
 
Modern � 
 
Dramatisk � 
 
Informativ � 
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Hur vill du att en butik skall vara inredd för att tilltala dig? 
 
....................................................................................................................................
................... 
 
....................................................................................................................................
................... 
 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 1  
Fallföretag IKEA. Intervju med presschef för IKEA i Sverige, Eva 
Stål 
 
 

Här följer ett antal frågor som handlar om IKEA:s målgrupp och kunder: 
 
 
• Ingår segmentet 50-60-åringar i IKEA:s målgrupp? 
 
• Vilken är IKEA:s största målgrupp idag? 
 
• Finns det någon statistik som visar vilken åldersgrupp som handlar  mest på 
IKEA? 
 
• Finns det speciellt utvecklade produkter till detta segment? 
 
 
 

Vidare följer några frågor angående IKEA:s marknadskommunikation: 
 
 
• Hur utarbetas IKEA:s reklam? 
 
• Har IKEA speciella reklamkampanjer som riktar sig till 50-60-åringar? 
 
• Planerar ni varuhusen så att de ska appellera till 50-60-åringar? 
 
 
Övriga tankar om hur IKEA kommunicerar till 50-60-åringar? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 2 
Fallföretag IKEA. Intervju med kommunikatören för IKEA:s varuhus 
i Malmö, Pernilla Andersson 

 
• Vilka ramar går ni som kommunikatörer efter när ni inreder IKEA:s 

varuhus? 
 
• Vilken/vilka målgrupper skall IKEA:s inredning främst attrahera? 
 
• Hur mycket av IKEA:s inredning är tänkt att attrahera 

rekordgenerationen? 
 

• Vilka signaler tror du IKEA:s miljö sänder ut till kunderna? 
 

• Varför satsas det inte mer kommunikation riktad enbart till 
rekordgenerationen från IKEA:s sida? 

 
• Har ni tankar på att inreda en särskild del av IKEA som bättre tillgodoser 

rekordgenerationens behov? 
 

• Vilken målgrupp är IKEA:s matservering och café riktad till? 
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Bilaga 5 
 
Figur 2: Livsfasernas förändringar under 1900-talet och möjliga framtida 
förändringar       
                      
                      
1920                                     
                      
1960                                      
                      
2000                                        
                      
2040                                           
                      
Ålder 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
                      
     Barndom                  
     Befrielsetid                 
     Frihetstid                  
     Ansvarsår                  
     Ålderdom          Källa: Lindgren et al, (2005), s. 21 

 
 
Tabell 3: Påstående: Kvalitet är viktigare 
än pris.  
    

Ålder  
Procent som 
samtycker 

    
Under 29 år  29  
30-39 år  34  
40-49 år  34  
50-59 år   38  
60-69 år  39  
70 år och över  50  
    
Källa: Treguer, (2002), s. 131  
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Bilaga 6 

Sammanställning av enkätundersökning 1 
 
Det totala antalet svarande på enkäten uppgick till 115 stycken personer ur 
rekordgenerationen. Könsfördelning var 54 kvinnor och 61 män. Av dessa hade 
två tredjedelar en högre utbildning motsvarande universitets- eller 
högskolestudier. Inkomstnivån var tämligen spridd men en stor andel av de 
svarande låg inom inkomstintervallet 200 000 – 400 000 kronor per år. Vidare 
hade resten av de tillfrågade mestadels en högre inkomst än  
400 000 kronor per år, antalet inkomsttagare i spannet 0-200 000 kr per år var 
mycket lågt. 80 % av respondenterna var gifta och 20 % levde ensamstående. 
Dryga 80 % av de svarande inom rekordgenerationen hade barn. Något mindre än 
hälften av dessa barn ingick för tillfället i hushållet. 
 

Sammanställning av enkätundersökning 2  

 
Denna enkätundersökning gjordes som ett komplement till enkätundersökning 1 
då nya frågeställningar uppkom vid tolkandet av svaren från undersökning 1. 
Enkätundersökning 2 var inte lika omfattande och genomfördes med femtio 
slumpvis valda personer ur rekordgenerationen. Anledningen till att denna 
undersökning inte gjordes lika grundligt var därför att svaren endast skulle 
fungera som en fingervisning över segmentets media- och reklamåsikter. Redan 
innan undersökning 2 fanns en stor kunskap om rekordgenerationens förhållande 
till reklam och media men genom enkätundersökning 2 blev denna kunskap 
empiriskt testad. 


