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Sammanfattning 

 

Titel: Vad motiverar svenska ungdomars val vid köp av vin? 

 

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Richard Tarschis och Dag Ehlin 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2018 – januari 

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att analysera vilka drivkrafter som påverkar svenska 

Generation Y:s val i köpprocessen gällande vin. 

 

Metod: Vi använde oss av en kvantitativ forskningsmetod i form av en webbaserad 

enkätundersökning som skickades ut via Facebook och e-mail med sammanlagt 254 

respondenter. Dessa data analyserades därefter i den statistiska mjukvaran SPSS genom 

både kluster- och faktoranalys. Enkäten riktades mot svenska män och kvinnor 

tillhörande Generation Y. 

 

Resultat och slutsats: Resultaten visade att de två viktigaste drivkrafterna var den 

emotionella aspekten samt Word of Mouth. Vi kunde även konstatera att hedonism är 

en drivkraft till att köpa vin överlag snarare än till att köpa ett specifikt vin. 

 

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till förståelse om vilka drivkrafter som ligger 

till grund för köpbeslut av ett visst vin för den yngre delen av svenska Generation Y. 

För marknadsförare innebär detta kunskap om vilka marknadsföringsstrategier de ska 

använda för att kunna nå målgruppen i fråga. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning bör fokusera på att replikera studien 

med ett representativt urval, där hela Generation Y blir representerad. Det vore 

intressant att replikera studien i närliggande länder som Norge och Finland. 

 

Nyckelord: Konsumentbeteende, motivationsfaktorer, köpprocess, vinkonsumtion, 

Generation Y, Sverige  
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Abstract 

  

Title: What motivates Swedish Millennials' choices when buying wine?  

 

Level: Bachelor thesis in Business Administration, final assignment. 

 

Authors: Richard Tarschis and Dag Ehlin 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2018 – January 

 

Aim: The purpose of this work is to analyze which driving forces affect the Swedish 

Millennials’ choices in the purchasing process of wine. 

  

Method: We used a quantitative research method in the form of a web-based survey 

that was sent out via Facebook and email with a total of 254 respondents. These data 

were then analyzed in the SPSS statistical software through cluster analysis, factor 

analysis and correlation analysis. The selection was aimed at Swedish men and women 

from Generation Y. 

 

Results & Conclusion: The results showed that the two most important driving forces 

were the emotional aspect as well as Word of Mouth. We also found that hedonism is a 

driving force for buying wine in general rather than for buying a specific wine. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to an understanding of what driving 

forces are the basis for purchasing decisions of a particular wine for the younger part of 

Swedish Generation Y. For marketers, this means knowledge about which marketing 

strategies they should use to reach the target group in question. 

 

Suggestions for future research: Future research should focus on replicating the study 

with a representative sample, a selection that is evenly distributed between all ages of 

the generation. It would also be interesting to replicate the study in neighboring 

countries such as Norway and Finland. 

  



 

 5

Key Words: Consumer behavior, motivational factors, purchasing process, wine 

consumption, Millennials, Sweden. 
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Förord 

Detta uppsatsarbete har varit både intressant och givande och vi har fått stor användning 

av vår kunskap och kompetens, som också kommit att utvecklats under arbetets gång. 

Vi vill tacka alla respondenter som tog sin tid att besvara enkätfrågorna, er hjälp var 

ovärderlig. Utan er hade det inte blivit någon studie. Ett särskilt tack till vår handledare 

Jonas Kågström som hjälpte oss i vått och torrt. 

  

Tack! 

  

/Richard Tarschis & Dag Ehlin 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I de länder som traditionellt producerar vin, såsom Italien, Frankrike, Portugal och 

Spanien, visar statistik att unga konsumenter dricker mindre vin än sina föräldrar. Detta 

eftersom de uppfattar det som gammalmodigt att göra som föräldrarna, det vill säga att 

dricka stora mängder vin (Fountain & Lamb, 2011, s. 108; Ritchie, 2007, s. 534; Atkin 

& Thach, 2012, s. 57). 

  

I Sverige, som inte är ett traditionellt vinproducerande land, har trenden däremot varit 

den rakt motsatta. Under de senaste decennierna har alkoholkonsumtionen i Sverige 

genomgått en markant förändring. Sverige har lämnat det så kallade “vodkabältet”, 

medan öl och särskilt vin har populariserats (Johansson, 2008, s. 144). 

  

Konsumtionen av samtliga alkoholtyper har i Sverige stagnerat det senaste året (starköl, 

sprit, folköl, cider), med undantag för vinkonsumtionen som har ökat med fyra 

procentenheter. Vin är den mest populära alkoholtypen och står idag för 41,6 % av 

svenskarnas alkoholkonsumtion (Centralförbundet för alkohol och 

narkotikaupplysningen [CAN], 2018, s. 7). 

  

Att undersöka varför Generation Y konsumerar vin och vad som motiverar deras 

konsumtionsvanor kommer tveklöst att hjälpa marknadsförare att få en bättre 

uppfattning om hur man ska reagera på framtida unga konsumenters förväntningar 

(Spielmann et al., 2016, s. 1). 

  

Det var dessa skillnader och historik kring vinkonsumtion med betoning på de yngre, 

som väckte vårt intresse för området. Hur ett icke-traditionellt vinland som Sverige ökat 

sin konsumtion av vin, som kan vara drivet av de nya generationerna. Vi blev 

intresserade att fördjupa oss på området hur svenska ungdomars drivkrafter vid val av 

vin ser ut idag. 



 

 11

 

1.2 Problematisering 

De bakomliggande faktorerna som driver en konsument till att fatta ett köpbeslut kan 

vara en blandning av dennes personlighetsdrag och samspelet mellan produkten och 

situationen (Berni, Begalli & Capitello, 2005, s. 119); i själva verket kan när, var och 

hur köpet sker spela en avgörande roll. 

Inom kundbeteende finns det både interna och externa motivationsfaktorer som 

förklarar köpbeslut bl.a. gällande användning av internet samt hur barn kan övertygas 

om att vilja börja äta nya matprodukter (Taylor, Bing, Reynolds, Davison & Ruetzler, 

2018, s. 707). En konsument kan drivas av en motivation till att göra något i samma 

grad som denne kan drivas av en given situation (Thomas, 2000, s. 54). 

  

 Vad konsumentbeteende gällande vin anbelangar så finns det ett antal avgörande 

faktorer som kan förklara varför konsumenter dricker vin, nämligen vins yttre och inre 

attribut, tidigare konsumtion samt andra psykologiska aspekter (Taylor, Bing, Reynolds, 

Davison & Ruetzler, 2018 , s. 707). 

  

Exempel på situationer som kan motivera en konsument till att köpa vin är vid firande 

av olika slag, i sociala sammanhang, när man äter hemma, hos vänner eller på krogen. 

Andra situationer kan vara när man köper en gåva eller helt enkelt när man köper vin för 

att man bara vill njuta av det (Thomas, 2000, s. 54). 

  

Barber, Ismail och Taylor (2007, s. 73) menar att köpprocessen för vin är komplex 

eftersom kvalitén för produkten inte kan uppskattas tillförlitligt förrän produkten har 

brukats av konsumenten. Konsumenten måste därför använda all tillgänglig information 

som berör produkten för att motivera köpet. Att förstå faktorerna som motiverar 

konsumenten till olika köp samt vilka faktorer som inte gör det är avgörande för 

företagen (Novemsky, Dhar, Schwarz & Simonson, 2007, s. 347). 

  

I en undersökning av Loveless, Mueller, Lockshin och Corsi (2011, s. 5) framgår det 

vilka yttre attribut svenska vinkonsumenter värderar högst. Svenska vinkonsumenter 

värderar smaken som det mest betydelsefulla attributet, konsumentens uppfattning om 

kvalitén därefter. På delad tredjeplats kommer hållbarhet samt om vinet härstammar 

från en välrenommerad vinregion. Denna undersökning gjordes dock utan hänsyn till 

olika generationer. 
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Att dela in vinkonsumenter utefter generationer är en vanlig marknadsföringsstrategi. 

Forskning har visat att det finns viktiga skillnader generationer emellan gällande 

vinpreferenser och därför krävs olika marknadsföringsstrategier för varje enskild 

generation (McGarry Wolf, Higgins, Wolf & Qenani, 2018, s. 177). 

  

Generation Y eller Millennials som de även kallas, är den åldersgrupp som föddes 

mellan 1977 och 2000 (Thach, 2013, s. 4). Vinproducenter och 

marknadsföringsforskare har på senaste tiden intresserat sig särskilt för Generation Y:s 

vinvanor och preferenser (Hristov & Kuhar, 2015, s. 1). Flera faktorer har bidragit till 

förändringar i Generation Y:s beteende i förhållande till vin, bland annat gällande 

livsstil (Paschall & Lipton, 2005, s. 343). Thach och Olsen (2006, s. 307-308) menar att 

Generation Y:s intresse för vin har vuxit. De påpekar också att Generation Y är mer 

benägna att spendera mer pengar på vin än tidigare generationer.  

  

Spielmann, Babin och Vergothe (2016, s. 20) gjorde en personlighetsbaserad studie 

angående Generation Y:s vinkonsumtion, men kom fram till att resultaten i studien var 

begränsade. Detta eftersom studien inte fokuserade på olika sorters vin utan på vin i 

största allmänhet. De föreslog därför att det behövdes vidare forskning gällande 

skillnaden i konsumtionen mellan olika vintyper som exempelvis rosévin och 

mousserande vin. Vinsorten i sig skulle därmed kunna motivera konsumenten. 

                                              

Agnoli, Begalli och Capitello (2011, s.179) undersökte Generation Y:s vinkonsumtion i 

olika regioner i Italien, som alla har en rik historia av vinproduktion. De undersökte 

konsumtion inom fyra olika miljöer: (1) barer och pubar, (2) diskotek, (3) hemmiljö och 

(4) restauranger. I dessa fyra miljöer undersökte de vilken typ av alkohol Generation Y 

konsumerade, om de hade sällskap eller ej samt hur mycket de var beredda att betala. 

De fann (Agnoli et al., 2011, s. 188) att Generation Y föredrog (1) aperitifer på barer 

och pubar, (2) sprit på diskotek, (3) vin i hemmet och (4) vin eller öl på restauranger. 

  

Enligt Fountain och Lamb (2011, s. 108) kan det inte antas att Generation Y:s beteende 

i ett land är detsamma som i ett annat land. I länder där vinproduktionen inte är lika 

traditionellt förankrad har unga konsumenter ökat sin konsumtion (Atkin & Thach, 

2012, s. 57; Ritchie, 2007 s. 534). 
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Generation Y är den största åldersgruppen i Sverige med ca 2,5 miljoner personer 

(Statistiska Centralbyrån, 2018) och det är också en målgrupp som det skrivits åtskilligt 

om i den vetenskapliga litteraturen, i Sverige dock ytterst lite. Denna generation 

omfattar individer födda mellan 1977 och 2000 (Thach, 2013, s. 4). Detta motiverade 

oss till att utforska området konsumentbeteende och köpprocessen gällande vin bland de 

yngre. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera vilka drivkrafter som påverkar svenska 

Generation Y:s val i köpprocessen gällande vin. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 
●      Vilka är de mest betydelsefulla drivkrafter som påverkar unga svenskar att 

köpa ett visst vin? 

●      Hur värderar svenska konsumenter viners inre eller yttre produktegenskaper 

och vad har störst betydelse i köpprocessen? 

1.5 Avgränsningar  

Denna studie har avgränsats till Generation Y då det är marknadens mest köpstarka 

generation. Det är också en generation som på senare år varit i fokus för akademisk 

forskning. 

  

En ofrivillig avgränsning som skedde till följd av vårt urval var att denna studie 

fokuserar på den yngre delen av svenska Generation Y. Drygt 50 procent av personerna 

som svarade på enkäten var mellan 18 och 23 år gamla, vilket är ett resultat av ett 

ramfel som beskrivs under metodavsnittet. Vi fick också många svar från personer som 

inte tillhör Generation Y. Konsekvensen av detta var att respondenterna utanför 

Generation Y fungerade som ett slags kontrollgrupp för att belysa skillnader och 

likheter gentemot de yngre inom svenska Generation Y. Personer utanför Generation Y 

användes dock inte som underlag för vår analys och diskussion. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Generation Y’s vinpreferenser i olika länder 

En studie över amerikanska konsumenter från Generation Y visade att deras tidigare 

upplevelser var betydelsefulla för köp av vin, medan spanska konsumenter inom samma 

målgrupp lade mer vikt på att vinets kvalitetsmärke var känt (de Magistris, Groot, 

Gracia & Albisu, 2015, s. 145). Greker föredrar att dricka vin vid romantiska situationer 

mer än vad australiensare, tyskar och italienare gör (Thach, 2013, s. 5). Berni et al. 

(2005, s. 6) gjorde en undersökning över danska konsumenters vinpreferenser, som 

visade att de föredrar vin i samtliga situationer förutom när de går ut och dricker, då de 

istället föredrar öl. 

  

Mueller, Remaud och Chabin (2011) jämförde nordamerikanska med europeiska 

vinkonsumenter, båda tillhörande Generation Y, och fann många likheter, exempelvis 

att Generation Y köper mer vitt vin och rosévin samt har omoraliska avsikter gällande 

sin vinförtäring. Denna studie visade även viktiga skillnader mellan kulturerna, bland 

annat att amerikanska Generation Y köper mer vin än tidigare generationer medan 

franska, italienska och spanska konsumenter från samma åldersgrupp, tvärtom, köper 

mindre. Detta eftersom Generation Y:s föräldrar, ofta Baby-boomers, drack 

förhållandevis mycket (Thach, 2013, s. 4). 

  

Ökningen av den internationella vinhandeln under 1990-talet var en följd av 

vinkonsumtionens ökning i Nordeuropa och Nordamerika, vilket kompenserade för 

minskningen av konsumtionen i medelhavsländerna (Mariani et al., 2012, s. 24). 

Sverige som ett av de nordeuropeiska länderna, har också ökat sin vinkonsumtion 

(CAN, 2018, s. 7).  

 

2.2 Vinkonsumtion i länder med en stor vinproduktion 

Italien är ett land som har bland de rikaste vintraditionerna och vinhistoriken i världen. I 

Italien har vinkonsumtionen stagnerat (Marinelli et. al., 2014, s.117; Agnoli et al, 2011, 

s. 176). Sedan 1980-talet har vinkonsumtionen i Italien minskat på grund av minskad 

efterfrågan och sjunkit från 89 till 45 liter per capita och år. Detta beror främst på att 
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konsumtionen av öl och sprit har ökat i takt med att en mer västerländsk alkoholkultur 

växer fram (Agnoli et al, 2011, s. 176). Agnoli et. al. (2011, s. 177) menar också att 

minskningen av konsumtionen beror på förändringar inom det italienska samhället, som 

präglats av globalisering. 

  

I Spanien kan vi också se att vinkonsumtionen har minskat betydligt (Mtimet & Albisu, 

2006, s. 343). Sedan 80-talet har konsumtionen avtagit och låg 2011 på endast 9,5 liter 

per capita jämfört med 46,6 liter 1987. De betonar också att det är ökningen av vinets 

substitut som orsakat minskningen. När undersökningen publicerades var 

ölkonsumtionen i Spanien två gånger så hög som vinkonsumtionen (Garcia, Barrena & 

Grande, 2013, s. 94). Vinjätten Frankrike har också följt detta mönster (Banks & 

Overtone, 2010, s. 65). 

  

Trenden vi ser inom traditionella vinländer är således att vinkonsumtionen har minskat 

samt att olika substitut till vin, som öl och sprit växer (Garcia et. al., 2013, s. 94). 

2.2.1 Generationsskillnader inom länder med en stor vinproduktion 

Vinkonsumtionen inom länder med en rik vinhistoria skiljer sig olika generationer 

emellan. I Italien är vinkonsumtionen högst bland generationerna Babyboomers och 

traditionalister, vilka dricker ofta och speciellt under måltider. De senare 

generationerna, X och Y, har den lägsta nivån av vinkonsumtion. Generation X 

dryckesvanor har tagits över av andra alternativa drycker, i synnerhet öl. Generation Y 

är den generation som konsumerar minst vin i dessa länder. Detta förklarar Agnoli et. al. 

(2011, s. 177) beror på ett ökat utbud av alkoholhaltiga drycker samt att 

vinkonsumtionen inte längre är lika bunden till hemmet som förut utan äger istället rum, 

huvudsakligen, utanför hemmet och inte under måltider (Agnoli et al., 2011, s. 177). 

 

En följd av detta menar Agnoli et al. (2011, s.177) är så kallat berusningsdrickande som 

innebär att personer dricker stora mängder alkohol under en kort period med syftet att 

bli berusade; detta är ett särskilt framträdande drag bland Generation Y:s konsumenter. 

Vidare påpekar de (Agnoli et al., 2011, s. 177) att detta berusningsdrickande är mycket 

vanligt förekommande traditionella vinländer som Spanien, Frankrike och Portugal, 

alltså inte bara i Italien. 
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Dessa trender vi ser hos de olika generationerna förekommer också inom generationer i 

andra länder där vintraditionen är rik, Italien, Spanien, Frankrike samt Portugal, som 

även Garcia et al. (2013, s. 95) presenterar.           

 

                                                                                                  

2.3 Vinkonsumtion i länder med liten vinproduktion 

I traditionella vinländer har vi sett en minskning av vinkonsumtionen och en ökning av 

andra spritdrycker. I icke-traditionella vinländer däremot har trenden varit den motsatta; 

vinkonsumtionen har ökat och blivit dominerande medan konsumtionen av andra 

drycker har minskat. 

  

I Sverige står vinet för 41,6 % av svenskarnas alkoholkonsumtion (Centralförbundet för 

alkohol och narkotikaupplysningen [CAN], 2018, s. 7). Konsumtionen per capita och år 

är 25 liter och är det högsta bland de skandinaviska länderna (Ministry Of Foreign 

Affairs [CBE], 2016, s. 6). Vinets popularitet växte till en början fram genom 

restriktioner och skattehöjningar på starksprit vilket ledde till att spritens före detta 

framträdande roll i Sverige har minskat (Johansson, 2008, s.351 - 353). 

Medelhavskulturen kom till Sverige på 1950-talet vilket gjorde vin mer populärt och 

sedan dess har vinkonsumtionen ökat i popularitet (Spritmuseum, 2018). 

  

Storbritannien hade 2005 den högsta konsumtionen av vin per capita utan att ha någon 

signifikant produktion av vin. Deras vinkonsumtion har stigit med över 200% mellan 

1984 - 2004 och i Storbritannien konsumerar 60,8% av den vuxna populationen vin 

(Ritchie 2007, s. 534). Vinkonsumtionen har under dessa år mer än fördubblats och låg 

över 26 liter per capita och år 2011 i Storbritannien (Ritchie, 2011, s. 99-100). I 

Storbritannien har Generation Y den högsta konsumtionsnivån av vin i landet (Barber et 

al., 2008, s.127). 

2.3.1 Generationsskillnader inom länder med en liten vinproduktion 

Olika generationers kundbeteende avseende vinkonsumtion har inte studerats i samma 

utsträckning i icke-traditionella vinländer som i traditionella vinländer. Det vi kan se 

från forskningen är att Generation Y:s konsumtionstrender har studerats. Generationen 

ser alkohol som en vardaglig produkt till skillnad från deras föräldrar samt mor- och 

farföräldrar, som såg det som en lyxvara. Vin har varit en lättillgänglig vara för 

Generation Y (Ritchie, 2011, s.100). De vanligaste konsumtionstillfällena för 
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Generation Y är sådana där alkohol konsumeras för berusningens skull, situationer som 

berusningsdrickande och så kallad “preloading”, vilket innebär att köpa och konsumera 

alkohol innan man går till barer och diskotek (Ritchie 2009, s.175). 

  

I Sverige har Generation Y ökat sin konsumtion av vin. Enligt Norström och Ramstedt 

(2006, s.1544) beror detta på de så kallade bag-in-box-vinerna som är Bulk Wine, vilket 

innebär att förpackningen innehåller mer än två liter (Mariani et al., 2012, s. 32). De 

anser även (Mariani et al., 2012, s. 32) att sådana förpackningar leder till en högre 

konsumtion och att det är en av orsakerna till att Generation Y köper 

dem.                                     

2.3 Köpprocessen för vin 

Köpprocessen för vin och andra konsumtionsvaror är komplex. Konsumenten har till en 

viss del uppfattning om varan men det är först efter att varan har konsumerats som 

vederbörande får en ordentlig uppfattning om dess särart. Det är därför oerhört 

väsentligt för konsumenten att samla så mycket information som möjligt före köpet 

(Barber et. al., 2007, s.73). Hur vinet smakar är den vanligaste faktorn som motiverar 

konsumenter (MacDonald, Saliba & Bruwer, 2013, s. 354; Lategan, Pentz & Preez, 

2017, s.1040). Men hur ska en konsument gå tillväga inom köpprocessen om denne inte 

kan få en trovärdig uppfattning om smaken före köpet? 

  

Inom vinforskning är det vanligt att dela upp informationssökningen i två kategorier, 

yttre och inre attribut (MacDonald et al., 2013, s. 350). De yttre attributen delas in i två 

subkategorier, egenskaper som kan kopplas direkt till produkten såsom vinets ursprung, 

etikett och flaskdesign (Typ I) , samt egenskaper som kan förändras utan att ändra 

ursprungsprodukten såsom priset, Typ II (MacDonald et. al., 2017, s.350). Inre attribut 

kan kopplas till produktens fysiska egenskaper såsom vinets färg och ingredienser. 

2.3.1 Yttre egenskaper 

Elliot och Barth (2012) undersökte Generation Y:s preferenser kring de inre och yttre 

attributen, vilka som är mest essentiella samt vad konsumenterna vill att attributen ska 

avspegla. Denna undersökning gjordes i enkätform med både öppna frågor och 

flervalsfrågor som 404 personer besvarade. Resultaten på de öppna frågorna i enkäten 

visade att de yttre attributen nämndes 351 gånger medan de inre endast 57 gånger. 

Studien visade alltså att Generation Y lägger mest tyngd på de yttre egenskaperna när 

det gäller vin (Elliot & Barth, 2012, s.188). Detta är till stor del den gällande 
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uppfattningen och i stor utsträckning de egenskaper konsumenten grundar sina 

köpbeslut på (Johansson, J, 1989, s. 51; Manrai, Lascu & Manrai, 1998, s.591; Elliot & 

Barth, 2012, s.188). 

 

2.3.2 Country of Origin 

Inom vinmarknaden är COO, Country of Origin, ett viktigt begrepp eftersom vin ofta 

kategoriseras landvis. Bruwer et al (2012, se Bruwer et al, 2004) anser att vinmarknaden 

är komplicerad eftersom det är svårt att skapa en bro från produktionen till 

marknadsföringen av produkten. 

  

Vinproduktionen fokuserar mycket på ingredienserna och källan till vinet och inte på 

själva produkten. Detta har lett till att platsen och landet vinet har tillverkats i har fått 

mycket fokus inom vinmarknaden och dess marknadsföring. COO-effekten betyder till 

vilken grad konsumentens utvärdering av produkten styrs av COO, alltså vilket land den 

är tillverkad i (Bruwer et al, 2014, s.98). När konsumenten har lite information att 

basera ett val på är det vanligt att denne går efter COO (Laroche, N. Padadopoulos, 

Heslop & Mourali, 2003, s.99). COO effekten mäts med hjälp av konsumentens s.k. 

ethnocentrism (CE), vilket är hur en person värderar en annan kulturs idéer och teorier 

grundat på personens egna kulturella värden (Chryssochoidis, G., Krystallis, A., 

Perreas, P., 2007, s. 1519).  

 

De yttre egenskaperna tillsammans med COO eller PCI, Perceived Country Image, 

vilket är det land konsumenterna antar att vinet härstammar från, utgör produktens 

totala image enligt MacDonald et al. (2013, s. 355). MacDonald et al. (2013) och 

Bruwer et al. (2014) menar att de yttre egenskaperna och PCI är mycket betydelsefulla 

för vin eftersom det är en konsumtionsvara. De yttre egenskaperna ligger till grund för 

konsumentens beslut (Manrai et al., 1998, s. 591). Johansson (1989, s. 51) beskriver 

informationssökningsprocessen som en komplex process och menar att konsumenter 

endast väljer ett fåtal egenskaper som grund för sina val av produkter. Vidare anser han 

(Johansson, 1989, s. 51) att COO är en faktor som sammanfattar flera olika egenskaper, 

till exempel kvalitet och pris, och är av stor betydelse för konsumentens 

beslut.                                                                                
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2.3.3 Inre egenskaper 

De viktigaste inre attributen för Generation Y enligt Elliot & Barths (2012, s. 188) 

undersökning var producenten, vintyp och alkoholhalten. Producenten anser vi inte vara 

en inre egenskap av vin utan vi klassificerar producent som ett yttre attribut, en 

egenskap som kan kopplas direkt till produkten, typ 1, enligt MacDonald et al. 

definition (2013, s. 350). Inom frågorna med stängda svar som var uppbyggda på en 

femskalig likertskala fick kategorin vintyp det högsta medelvärdet och alkoholhalt det 

näst högsta. Vi anser även att vin skiljer sig från andra konsumentvaror eftersom det är 

en berusningsprodukt. En sådan produkt kan konsumeras för att uppnå en berusning. 

 

2.4 Olika sorters vin 

I en studie som genomfördes i fem anglosaxiska länder (Australien, Nya Zeeland, 

Sydafrika, Storbritannien och USA) visade att det fanns betydande transkulturella 

likheter mellan konsumtionsbeteende, såsom att mousserande vin betraktas vara en 

kvinnodryck och klassificerades som en separat kategori jämfört med vanligt vin. Det 

finns märkbara skillnader mellan konsumenter i olika länder och deras inställning till 

mousserande viner och i synnerhet champagnens särskilda status (Charters, Velikova, 

Ritchie, Fountain, Thach, Dodd, Fish, Herbst & Terblanche, 2011, s. 161). Enligt 

Qenani-Petrela, Wolf och Zuckerman (2007), köper Generation Y mestadels rött vin 

och konsumerar mer mousserande vin än någon annan åldersgrupp (Chrysochou, 

Krystallis, Mocanu & Leigh Lewis, 2010, s. 519). 

  

Rosévin har visat sig vara särskilt populärt bland ungdomar i USA. Nivån på 

rosévinskonsumtion i USA är emellertid likvärdig för alla åldersgrupper (Garcia et al., 

2013, s. 102). I Frankrike ses rosé som tillhörande en viss livsstil och en är en viktig 

symbolisk markering för avslappning och tid med familjen. Detta i motsats till ett mer 

seriöst vin som dricks i andra situationer. (Velikova, Charters, Bouzdine-Chameeva, 

Fountain, Ritchie and Dodd, 2015, s. 294). 

  

Tillämpandet av en probitmodell visade att kvinnor från Generation Y och äldre 

konsumenter i ett italienskt storstadsområde är de mest sannolika konsumenterna av 

hållbart eller ekologiskt vin (Pomarici, Vecchio, 2014, s. 537). 

  



 

 20

Gifta nordamerikaner från Generation Y med årliga inkomster på över 50,000$ om året 

är den åldersgrupp som köper mest lyxviner i USA (Higgins & McGarry Wolf, 2016, s. 

190). 

  

En separat fråga är bordsvin och vin som säljs i Tetra Pak-förpackningar, som unga 

köper mycket för att blanda med andra drycker. Förklaringen till detta finns i priset 

(Garcia et al., 2013, s. 102). 

 

2.5 Generationsmarknadsföring 

En generation brukar ofta spänna över 25 år och eftersom genomsnittsåldern i de flesta 

industriländerna är över 75 år finns det vanligtvis tre samtidigt levande generationer i en 

familj; barn, föräldrar och farföräldrar; när en generation försvinner kommer nästa. Det 

finns olika slags segmentering inom marknadsföring, varje generation delas in efter 

födelseår. Den typ av marknadsföring som delar upp segment utefter generationer kallas 

generationsmarknadsföring (Schewe et al., 2013, s. 4). Generation Y är en av dessa 

generationer. 

 

 2.6 Beskrivning av Generation Y 

Generation Y går under många namn, Echo Boomers, Millennials, Nexters och barn till 

generationen Baby Boomers. Samtliga har olika specifika definitioner. Lazarevic (2015, 

s. 364) använder indelningen 1980 och 1994, Kruger och Saayman (2015) 1982-2002 

samt Bush och Martin 1977-1994 (2004, s.108), periodindelningen varierar alltså 

markant, dock aldrig tidigare än 1977 och aldrig senare än 2002. Vi valde ingen av de 

ovannämnda utan istället Thachs (2013, s. 4) definition 1977-2000 för att nå så många 

individer som möjligt med en minimiålder på 18 år då detta är åldersgräns på svenska 

pubar, barer och restauranger. 

  

Utmärkande särdrag för Generation Y, även känd som den digitala generationen, är att 

de har medvetenhet om och bryr sig om sin omvärld, miljön samt är orädda att prova på 

nya saker. De har vuxit upp med ny teknologi och datorer, och de har goda kunskaper 

inom detta område. De är dessutom vana vid att ständigt vara uppdaterade om nya 

händelser och nyheter 24 timmar om dygnet (Thach & Olsen, 2006, s. 309-311). 

Generation Y är den första generationen som har tillbringat hela sitt liv i den digitala 

miljön. Informationsteknik påverkar dem djupt i hur de lever och arbetar (Bolton, 2013, 

s. 245). 
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2.6.1 Svenska Generation Y 

Vi ansåg att denna nationella segmentering tillsammans med 

generationssegmenteringen var lämplig att ta med för att komplettera vår forskning. 

Vi anser att svenska Generation Y är viktig för detta arbete eftersom det är en 

köpkraftig generation (Parment, 2013). 

 

 Svenska Generation Y växte upp i ett samhälle med ekonomisk tillväxt och deras 

värderingar bildades i enlighet därmed. Att spara pengar för framtiden kan vara 

önskvärt, men sparandet är i ständig konflikt med att maximera möjligheterna och att 

njuta av livet här och nu. Vid köpbeslut är Generation Y mycket mer känslomässiga än 

tidigare svenska generationer och ser de emotionella aspekterna av ett 

marknadsföringsbudskap som något naturligt (Schewe et al., 2013, s. 5). I ett 

marknadsföringssammanhang anser vi det därför väsentligt att få en bättre insikt om 

svenska Generation Y vad gäller deras vanor och motivationsfaktorer till köpbeslutet i 

valet av vin. 

 

2.7 Vad kännetecknar köpprocessen för Generation Y 

2.7.1 Den ekonomiska aspekten 

Den största konsumentgruppen i USA genom tiderna är Generation Y vad gäller deras 

köpkraft (Nowak et al., 2006, s. 316). De har mer pengar än någon annan tidigare grupp 

av tonåringar har haft och de har över femtio procent mer köpkraft än de som var 

tonåringar i mitten av 1990-talet (Morton, 2002, s. 47). Enligt den amerikanska 

folkräkningsbyrån finns det för närvarande cirka 75,4 miljoner personer från Generation 

Y i USA vilket gör dem till den största levande generationen i USA. Generation Y är 

också den största amerikanska arbetstagargruppen och har därmed överträffat Baby 

Boomer-generationen då allt fler av dessa gått i pension (Berger, 2018, s. 34). 

  

Konsumenter inom Generation Y är mer medvetna än exempelvis Babyboomers om sin 

köpkraft och det är mer närliggande för dem att spendera sina pengar på antingen varor 

eller tjänster så fort de har möjlighet därtill (Ordun, 2015, s. 43). 

  

Nucifora (2000, s. 1) bedömde att detta marknadssegment slutligen kommer att 

avgöra dagens marknadsförares framgång respektive nederlag, särskilt gällande 

marknadsarenor för business-to-consumer. Neuborne och Kerwin (1999, s. 82) 
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ansåg att detta var den första generation som kunde äventyra ett för Baby Boomers 

tidigare gångbart varumärke genom att bara ignorera det. Vidare ansåg de att företag 

som vill vinna denna generations hjärtan, och plånböcker, måste lära sig att tänka 

som dem och anpassa sig efter deras behov och önskemål. 

  

Enligt en undersökning visar de senaste trenderna att Generation Y, särskilt de som 

föddes i början av 1980-talet, utgör en viktig demografisk målgrupp för 

vinproducenter och återförsäljare. Deras vinkonsumtion i förhållande till andra 

alkoholhaltiga drycker har ökat i snabbare takt än hos de äldre grupperna. Deras 

vilja att prova nya märken, spendera mer pengar och öka sina kunskaper om vin har 

också gjort dem till en attraktiv målgrupp. I ljuset av den senaste ekonomiska 

nedgången, har trenden lett till att konsumenter väljer det billigaste priset, letar efter 

fynd, äter mindre ute och köper vin i kartonger. När denna trend väl har vänt 

kommer dock den yngre generationen sannolikt att återvända till högre utgiftsnivåer 

på alkoholhaltiga drycker och alltså bidra till mer köpkraft än äldre generationer 

(McClung et al., 2015, s. 602). 

2.7.2 Word of Mouth 

Word of Mouth innebär konsumentens benägenhet att prata positivt eller negativt om 

och dela sina varumärkesupplevelser med andra (Bruwer et al., 2014, s. 104). 

Generation Y har pengar att spendera, men växlar gärna mellan olika märken (Morton, 

2002, s. 48). Word of Mouth är allmänt ansedd som en mycket trovärdig 

informationskälla, till stor del på grund av opartiskheten hos den person som förmedlar 

budskapet. Generation Y drivs till stor del av Word of Mouth (Teague, 2015, s. 4), de 

menar att deras bästa sponsorer är de själva (Neuborne & Kerwin, 1999, s. 86). 

  

Det har bevisats att kunder från Generation Y som upplever att återförsäljare 

försöker övertala dem att köpa något med stor sannolikhet kan utveckla negativa 

associationer till varumärket. Dessa negativa associationer kan också kommuniceras 

med andra konsumenter via Word of Mouth. I mycket konkurrenskraftiga branscher 

kan detta problem stå företagen dyrt och skada deras Brand Loyalty (Taylor, 2012, 

s. 30). 

  

Klassisk marknadsföring fungerar inte gentemot Generation Y eftersom de har en 

antipati mot status quo och är immuna mot välbeprövade varumärken och lätt kan växla 
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mellan nya varumärken som håller på att testas. Den bästa marknadsföringsmetoden för 

dem är Word of Mouth (Morton, 2002, s. 48). 

  

Higgins och McGarry Wolf (2016, s. 201) menar att Generation Y förhåller sig på 

samma sätt angående vin som de gör till andra varor, de dras till de varumärken de är 

lojala mot genom tidigare erfarenheter och andra kopplingar. 

 

Något som betraktas som avgörande för att marknadsföra för Generation Y är att de 

värden som varumärket står för, Brand Image, Brand Identity och konsumenten 

stämmer överens med varandra, d.v.s. att det finns en klar koppling dem emellan. 

Därutöver är det viktigt att se till att kunden bibehåller en bra relation till varumärket i 

fråga och att det säljande företaget utvecklar denna relation. Det har föreslagits en rad 

olika marknadsföringsstrategier för att göra Generation Y till lojala konsumenter. Detta 

är av stor vikt för marknadsförare eftersom Generation Y tillhör framtidens mest 

köpkraftiga marknadssegment (Lazarevic, 2012, s. 55). 

2.7.3 Den emotionella aspekten 

Holbrook och Hirschman (1982, s. 132) beskriver strävan efter fantasier, känslor och att 

ha roligt som en emotionell köpprocess. Till skillnad från Babyboomers är Generation 

Y mer benägna att dricka vin utifrån de associationer som de förknippar med detta, 

exempelvis deras tro på att vin är mer sensuellt och sofistikerat än öl samtidigt som de 

tycker om känslan de får av att dricka vin (Olsen et al., 2007, s. 15). 

 

De känslor som en konsument har när denne köper en vara är ännu starkare när 

konsumenten köper en lyxvara. Dessutom är lyxköp kopplade till en minskad risk i 

köpbeslutet inom en viss produktkategori; ju bättre vara man köper desto större chans är 

det att varan duger, särskilt när känslorna kopplade till lyxköpet är positiva (Chaudhuri, 

1998, s. 159). 

 

Klassisk marknadsföring i form av kampanjer och skyltning är enligt en studie de 

drivande faktorerna för Generation Y:s köpbeslut medan äldre åldersgrupper snarare 

drivs av erfarenhet och vinintresse (Chrysochou et al., 2012, s. 516). Inom 

lyxmarknaden är Brand Image en viktig faktor för att positionera sina varor, dessutom 

har den känsloladdade aspekten blivit allt viktigare. Det räcker inte med att varorna 

håller en hög kvalitet och fungerar utmärkt utan konsumenten vill samtidigt kunna få 
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drömma sig bort i en förtrollande shoppingupplevelse (Brun & Castelli, 2013, s. 827). 

En konsument kan fästa sig emotionellt vid olika föremål, inklusive vinvarumärken 

(Bruwer 2014 s. 104). 

 

Ett starkt band till ett lokalt vinmärke ska leda till lojalitet på lång sikt. En konsument 

som är emotionellt kopplad till ett varumärke är sannolikt också nöjd med varumärket 

(Bruwer, 2014, s. 104). 

  

Vidare är känslomässig koppling den enda betydande förutsägbara faktorn för en 

konsuments villighet att betala ett högre pris för en vara (Thomson et al., 2005, s. 88). 

Generation Y föredrar attribut som avspeglar deras livsstil, yttre attribut, såsom 

flaskdesign och etikettens utformning. De reagerar bäst på humoristisk och 

känslomässig reklam som använder riktiga människor i verkliga situationer samt 

nyskapande musik. Reklam som fokuserar på livsstil och att det ska vara roligt föredras, 

snarare än särdrag och specifikationer som de istället vill ta reda på själv (Morton, 2002, 

s. 48). 

2.7.4 Livsnjutning 

Det är viktigt för Generation Y att marknadsföringen för vin är i ett socialt 

sammanhang, rolig och avslappnad samt att förpackningen är tilltalande med tydliga 

etiketter (Thach & Olsen, 2006, s. 307). De tycker om musik, filmer, tv, vänner och 

att äta ute (Morton, 2002, s. 49). 

  

Av tre huvudsakliga skäl dricker Generation Y vin; främst för att smaken är god, 

därefter att den passar till maten och slutligen för att det hjälper dem att koppla av 

(Thach & Olsen, 2006, s. 313). De har god medvetenhet om mode, trender och 

varumärken men kan lätt bryta Brand Loyalty (Morton, 2002, s. 48). Exempel på 

favoritbilar som Generation Y har köpt är dyra små bilar som Dodge Neon och Ford 

Focus som de har valt av ett antal anledningar; först och främst p.g.a. kvalitén, för det 

andra på grund av finansiella skäl såsom värde för pengarna, garanti och försäkring. De 

lägger i genomsnitt ner mindre pengar på bilar än andra målgrupper. De vill också att 

det ska vara roligt att köra bil och ha tillbehör såsom en cd-spelare, cabriolet, bra däck 

och en bra image. Generation Y:s pojkar är mer påverkade av yta och glamour än 

flickor som istället föredrar pålitlighet (Morton, 2002, s. 48). 
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Människor från Generation Y förväntar sig goda nyheter och har uppmuntrats att tro på 

sig själva och tenderar att vara själviska, otåliga, narcissistiska, hedonistiska och villiga 

att arbeta hårt och anstränga sig extra bara för att få omedelbara belöningar och beröm 

(Pomarici &, 2014, s. 539). 

  

Det handlar om konsumenter som vill ”glida runt” och bli underhållna längs med 

vägen. Dessa kunder går inte ut och shoppar bara för att skaffa sig varor utan till 

stor del bara för nöjes skull (Bilgihan, 2016, s. 104). Tidigare forskare har redan 

hävdat att den njutning som kunder får av att handla påverkar konsumentbeteendet 

(Blakney & Sekely, 1994, s. 105). 

2.7.5 Hållbarhet 

Eftersom vi lever i ett samhälle som alltmer går i ett miljövänligt och hållbart spår, och 

där konsumenterna blir mer och mer medvetna, anser en del forskare att marknaden ska 

anpassa sig i enlighet med detta. Följaktligen borde marknaden se till att ha ett större 

utbud av ekologiska viner och tillämpa marknadsstrategier i linje med detta så att 

ekologiska viner också ska synas på butikshyllan (Pomarici & Vecchio, 2014, s. 544). 

  

I USA gjordes en undersökning med universitetsstudenter angående deras inställning till 

hållbarhet; 51% av dem var något oroade över den globala värmen och bara 18,8% av 

dem var väldigt oroade, och även bland dessa, trots deras höga motivation, var det inte 

mycket som tydde på att de var beredda att betala mer för miljövänliga varor (Hanks et 

al., 2008, s. 336). 

  

Naumovska ( 2017, s. 126) däremot kommer fram till att Generation Y är redo att betala 

mer för företag som aktivt, i någon mening, tar hänsyn till miljön och hållbarhet, och 

målgruppen är intresserad av autentiska, handgjorda och lokala produkter. 

 

Hoekstra et al. (2015, s. 112) menar att den hållbara marknadsföringens 

tillkortakommanden har lett till att Generation Y inte köpt så mycket ekologiskt vin som 

vore önskvärt. Målgruppen i fråga har egentligen ingenting emot de inre faktorerna av 

ekologiskt vin, tvärtom har det visat sig. Det är emellertid de yttre attributen som 

tilltalar målgruppen mest och dessa borde därför betonas mer och sättas i ett 

sammanhang med en miljövänlig livsstil. 
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Miljömärkningens mål är att minska informationsasymmetri mellan producenten och 

konsumenten när det gäller produktens miljöegenskaper. Detta till trots kan bristen på 

trovärdighet eller brist på förståelse för vissa miljömärken leda till att konsumenter blir 

förvirrade eller till och med får negativa reaktioner i samband med miljömärken 

(Delmas & Grant, 2014, s. 10). 

  

Ett exempel på en sådan negativ reaktion är Greenwashing som är ett relativt nytt 

fenomen och som innebär vilseledande av konsumenters beteende gällande ett företags 

hänsyn till miljön eller de miljövänliga fördelarna med en produkt eller tjänst. Företag 

får därmed konsumenter att felaktigt tro att de handlar miljövänligt (Delmas & Burbano, 

2011, s. 66). 

2.7.6 Oräddhet 

Generation Y har vuxit upp med teknologi och har goda kunskaper på området. 

Därutöver tycker målgruppen om variation och att pröva på nya saker och är bra på att 

göra flera saker på en gång. Däremot har generationen i fråga kritiserats och anklagats 

för att vara obildad, ha dåligt tålamod och att inte vara lojala mot sin arbetsgivare. Vi 

uppfattar att de inte heller är lojala mot varumärken. De betraktas också som självgoda 

och egotrippade; 75% av dem har en profil på ett socialt nätverk och en femtedel har 

lagt upp en video av sig själva (Weber, 2017, s. 519). De är också mycket optimistiska, 

lagspelare och tror att de kan fullända allt det de påbörjat (Thach, 2013, s. 5). 

  

Konsumentens tro på sin kunskap om en produkt genom tidigare erfarenhet av 

inköp och användning av produkten ökar konsumentens självförtroende och sin 

positiva inställning till en produkt. Ju större konsumentens subjektiva kunskap är 

desto större är konsumentens förtroende för den specifika produkten (Geringer et 

al., 2014, s. 173). 

Vid hantering av risker kommer konsumenter att lita på både interna och externa 

informationskällor. Vanligtvis använder sig en konsument av information från 

minnet av tidigare användning av en viss vara innan denne anammar andra 

påverkande faktorer (McClung et al., 2015, s. 603). I en undersökning svarade 86% 

av ungdomar att de två till tre gånger i månaden skulle kunna köpa en flaska vin 

som de aldrig hade prövat på förut bara genom att se på flaskan (Teague, 2015, s. 

4). 
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Konsumenternas självförtroende återspeglar förmågan att stå upp för sina rättigheter 

och att uttrycka sin åsikt när de samspelar med andra aktörer på marknaden. 

Personer med högt självförtroende är mer benägna att uttrycka sina egna 

ståndpunkter och att ha ett bra förhållande till butikspersonal och andra 

marknadsföringsaktörer än personer som har lågt självförtroende (Bearden et al., 

2001, s.124). Konsumenter med högt självförtroende fann vinflaskors yttre attribut 

såsom årgång, druvsort, etikett, bild och logotyp, betydligt mer oviktiga än de med 

lågt självförtroende i sina beslut om vininköp (Barber et al., 2007, s. 81). Om 

konsumenters låga självförtroende är specifikt för en produkt och inte ett allmänt 

personlighetsdrag tenderar de att söka mer information om produkten i fråga för att 

minska risker i samband med inköp (Barber et al., 2007, s. 76). Ökad kunskap bör 

därför stärka det positiva förhållandet mellan konsumenternas självförtroende och 

inflytande på andra, å ena sidan, och de negativa sambanden med övertygande och 

uppfattad risk, å andra sidan (Bearden et al., 2001, s. 122). Personer från Generation 

Y anses vara mycket självsäkra när det gäller konsumentköp (Barber et al., 2009, s. 

602). 

  

I hemmet uttryckte de konsumenter med högt självförtroende, en vilja att pröva på 

nya märken. Ett samband mellan självförtroende och priser visade att konsumenter 

med högt självförtroende var villiga att köpa dyrare viner. Dessa konsumenter litade 

på sitt omdöme att välja ett gott vin och trodde att ett dyrt inköp av vin inte skulle 

vara slöseri med pengar (Olsen et al., 2003, s. 49). 

  

Amerikanska kvinnor i Generation Y anser sig ha högt självförtroende och tycker 

sig inge respekt. De ser få hinder på sin väg eftersom de har en markant annorlunda 

syn på sin plats på marknaden och i samhället än tidigare generationer. Ändå är de 

inte feminister: 56% är överens om att en man alltid ska öppna dörren för en kvinna, 

bara åtta procent är oense och 35% förhåller sig neutrala (Morton, 2002, s. 47). 

2.8 Reflektioner angående Generation Y:s aspekter inom köpprocessen  

2.8.1 Den ekonomiska aspekten kontra hållbarhet 

Från ovan nämnda verk kan det konstateras att Generation Y inte sätter hållbarhet som 

första prioritet (Hanks et al, 2008; Hoekstra, et al., 2015). Även om de är intresserade av 

hållbarhet är de inte särskilt benägna att betala mer på grund av detta. De faktorer som 

orsakar att de väljer bort hållbarhet kan förklaras med att deras livsnjutning är viktigare 
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eftersom de anses vara mer självupptagna än andra generationer (Weber, 2017, s. 519) 

och därför inte värdesätter miljön lika högt. De talar gärna högt om olika ideal, men är 

knappast beredda att betala mer till följd av detta. Att välja vad de lägger pengar på, 

“spara pengar” (Parment, 2013) är sålunda viktigt och det faktum att de är den mest 

köpkraftiga gruppen är alltså till gagn för deras hedonistiska utsvävningar men inte för 

miljön. Trenden “preloading” visar även på deras hedonistiska drag där Generation Y 

köper de billigaste alkoholdryckerna innan de går ut på pubar och diskotek för att spara 

pengar (Ritchie, 2011, s.106; Ritchie 2009, s.175). 

  

Vår åsikt är att den ekonomiska aspekten går före den hållbara aspekten eftersom 

livsnjutning är en aspekt Generation Y värderar högt, njutning och nöje går före 

hållbarhet (Bilgihan, 2016, s. 104). 

2.8.2 Den emotionella aspekten kontra Word of Mouth 

Enligt Nowak et al. (2006, s. 317) får Generation Y:s  intresse för olika typer av vin 

genom positiva erfarenheter som först leder till positiv Word of Mouth som i sin tur 

leder till Brand Loyalty. I samma artikel sägs också att positiv Word of Mouth förvärvas 

bättre genom den känslomässiga aspekten än genom kognitiva faktorer som pris och 

kvalitet. Generation Y:s konsumenter är inte lojala (Weber, 2017, s. 519) och hoppar 

gärna från det ena märket till det andra (Morton, 2002, s. 48). De kan bli förtrollade och 

drömma sig bort i ett varumärke (Brun & Castelli, 2013, s. 827) och det kan leda till att 

de byter bort ett för Babyboomers stort varumärke, bara för att de hört positiva saker om 

ett annat varumärke som passar dem och som de har positiva känslor kring. 

  

De är alltså drivna till ett varumärke av andra skäl än vad Babyboomers är och vi anser 

att de prioriterar den emotionella aspekten högre än Word of Mouth. 

2.8.3 Oräddhet kontra den emotionella aspekten 

Att personer från Generation Y är nyfikna och orädda att pröva på nya märken (Morton, 

2002, s. 48) visar att deras lojalitet är begränsad, deras oräddhet verkar därför vara 

avgörande i förhållande till deras Brand Loyalty. Å andra sidan verkar det logiskt att tro 

att denna besatthet till nöje och hedonism skulle bidra till att de ej skulle byta märke, då 

ett sådant byte skulle riskera njutningen. Särskilt i vinbranschen eftersom kunden bara 

får värdet av varan efter att den redan är konsumerad (Barber et. al., 2007, s.73). 

Förvisso vore det önskvärt att pröva på något nytt men kanske inte om det riskerar att 
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resultera i ett vin som smakmässigt sviker. Att lita på sitt omdöme genom att lägga ner 

pengar och köpa ett gott och dyrt vin betraktar inte Generation Y som ett slöseri med 

pengar (Olsen et al., 2003, s. 49). Om målgruppen emellertid inte vet hur vinet smakar 

kan det innebära en finansiell risk. Med tanke på hur viktigt det är för denna målgrupp 

med en risk som innebär en begränsad njutning kan detta inte förbises. 

  

I detta ljus tolkar vi det som att den känslomässiga aspekten till syvende och sist 

överväger deras oräddhet vid köp av en flaska vin. 

2.8.4 Hållbarhet kontra den emotionella aspekten 

Generation Y är medvetna om miljön och hållbarheten i världen men i deras köpprocess 

fattar de inte beslut utifrån dessa tankar och idéer (Hanks et al., 2008, s. 336). Ändå 

visar Hoekstra et al. (2015, s. 112) att detta inte beror på att de har något emot att 

produkten är ekologisk och har ett hållbarhetstänkande. För att Generation Y ska köpa 

en vara som anses hållbar räcker det inte att företaget krav- eller svanmärker en 

vinflaska, utan hållbarhetstänkandet måste vara något som präglar hela företaget. Som 

Söderlund (2006, s. 84) beskriver det, så vill konsumenten inte bli övertalad utan 

beslutet ska komma inifrån. Det måste vara en autentisk vara och företaget bakom detta 

ska vara tillförlitligt. Generationens köpprocess bygger mycket på känslor, de måste 

känna att företaget är genuint. Om Generation Y har en emotionell koppling till ett 

företag eller en produkt kommer de att vara beredda att spendera mer pengar 

(Naumovska, 2017, s. 126). 

2.8.5 Den emotionella aspekten kontra livsnjutning 

En del forskare har inte skilt på den känslomässiga aspekten och livsnjutning på så vis 

att de inte delat upp dessa i olika kategorier. De menar att dessa är ett och samma 

fenomen eller att den känslomässiga aspekten är en del av hedonismen (Bruwer & 

Rueger-Muck, 2018, s. 1; Stępień, Lima & Hinner, 2018, s. 148; Vermaak & de Klerk, 

2017, s. 17). Schewe et al. (2013) har emellertid förklarat att livsnjutning är något som 

konsumenter eftersträvar medan det emotionella snarare är något som påverkar 

köpbeslutet. Vi uppfattar det som att en konsument kan ha som avsikt att njuta av livet 

när de köper en flaska vin, men vilken specifik flaska som konsumenten väljer i själva 

köpsituationen påverkas av emotionella aspekter. Vi menar att livsnjutning kan vara en 

del av den emotionella aspekten, men vi har valt att skilja på dessa två eftersom vi anser 

att det handlar om olika drivkrafter.  
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2.9 Generation Y:s mest signifikanta aspekter inom köpprocessen 

 
 

 
Modell 1, Generation Y:s viktigaste drivkrafter inom köpprocessen för val av vin 

(Egen modell) 

  

Vi har valt att strukturera denna modell med inspiration från Maslows behovspyramid 

eftersom vi vill beskriva vilka aspekter Generation Y bejakar mest inom köpprocessen. 

Maslows behovspyramid beskriver de mänskliga behoven och rankar dessa från de mest 

grundläggande (t.ex. värme och mat) till behov på en högre nivå ( t.ex. 

självförverkligande) (Judge & Robbins, 2009, s. 176). I vår modell rangordnas istället 

konsumenters motivationer inom köpprocessen av vin. 

  

Den aspekt som Generation Y drivs av mest vid val av vin är livsnjutning, såsom 

exempelvis preloading, det vill säga man lägger mindre pengar på vinet för att 

eftersträva mer livsnjutning och nöje (Forsyth, 2006; Galloway et al., 2007 se Ritchie 

2009, s.175). För det andra kan Generation Y bortse från sin känslomässighet och 

oräddhet och välja ett nytt märke för att få mer livsnjutning. Ett exempel på detta är en 

trend som präglar generationen, nämligen berusningsdrickande (Forsyth, 2006; 

Hållbarhet

Ekonomiska aspekter

Oräddhet

Word of Mouth

Emotionella aspekter

Livsnjutning
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Galloway et al., 2007 se Ritchie 2009, s.175), att de väljer ett billigt alternativ och 

dricker mycket under en kort period. Livsnjutning är mer betydande än hållbarhet och 

penningbesparande eftersom det är livsnjutning som styr det faktum att de väljer bort 

hållbarhet, nämligen för att spara pengar. Livsnjutning har vi därför valt som den 

främsta aspekten som styr köpprocessen för Generation Y. Det är också den aspekt som 

givit hållbarhet och den ekonomiska aspekten ett mindre värde.  

 

Den motivationsfaktor som kommer på andra plats anser vi är den känslomässiga 

aspekten eftersom denna aspekt, som vi tidigare nämnt, är en del av livsnjutning och 

påverkar valet av en viss vara medan livsnjutning är den större kategorin. Vi har dock 

valt att separera dessa eftersom de har olika stora genomslag inom köpprocessen, där vi 

anser att den emotionella aspekten är en stor aspekt inom livsnjutning men dessa har 

skilda meningar för konsumentens agerande, och livsnjutning har ett större värde. 

  

Som vi tidigare har diskuterat är Generation Y nyfikna och orädda att prova nya 

varumärken och visar deras illojala sida (Morton, 2002, s. 48). Å andra sidan förstår vi 

detta som att denna oräddhet till stor del kommer från deras främsta sponsorer, 

nämligen de själva, via Word of Mouth (Neuborne & Kerwin, 1999, s. 86) och att de 

litar på dessa till den milda grad att de inte har något att vara rädda för. Det faktum att 

de vågar pröva på nya viner två till tre gånger i veckan (Teague, 2015, s. 4) tror vi alltså 

kan vara efter att de blivit varse om detta genom Word of Mouth, vänner eller 

recensioner. Därför är den tredje aspekten Word of Mouth som hamnar före oräddhet. 

  

Hållbarhet är den aspekt generationen värderar lägst i köpprocessen. Tidigare forskning 

inom Generation Y fokuserar i stor utsträckning på just hållbarhet, men när det kommer 

till den faktiska köpprocessen är det inte så betydelsefullt för Generation Y (Hanks et al, 

2008; Hoekstra, et al., 2015; Parment, 2013). Vi har också konstaterat att de är mindre 

intresserade av hållbarhet än av den ekonomiska aspekten, därför är den minst 

betydelsefulla aspekten hållbarhet.   
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de tillvägagångssätt vi använt som grund för vår 

undersökning. Vi börjar med att presentera vår övergripande design och 

forskningsmetodik för att senare gå djupare in på de specifika metoderna vi har använt.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen är grunden till en undersökning, utifrån detta val byggs 

undersökningen upp av de inom designen tillgängliga valen (Bryman & Bell, 2011, s. 

61). Vi använder oss av en kvantitativ forskningsdesign med enkät som 

insamlingsstrategi och med tvärsnittsdesign som forskningsstrategi (Bryman & Bell, 

2011, s. 76). Tvärsnittsdesign är en metod som samlar in och kvantifierar data som 

används för att upptäcka mönster och samband mellan olika variabler (Bryman & Bell, 

2011, s. 78). Vi valde denna design och strategi eftersom den stämmer in på vårt 

ändamål nämligen att se hur Generation Y förhåller sig till olika variabler inom 

köpprocessen och det inre sambandet dem emellan. 

 

3.2 Forskningsfilosofi 

Vår undersökning utgår ifrån postpositivismen. Postpositivismen utgår ifrån ontologin 

neutral monism, som ställer sig neutral mot både materialismen samt idealismen. Den 

materiella världen existerar samtidigt som den psykiska men vi använder våra sinnen för 

att betrakta världen (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 63). Postpositivismen härstammar 

från positivismen men har inte lika stränga krav (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.263; 

Henderson, 2011, s. 342). Postpositivismen godkänner ett bredare antal metoder; 

vanligtvis används kvantitativa metoder men kvalitativa används också inom 

vetenskapsteorin (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 263). Vi valde detta teoretiska synsätt 

eftersom vi ansåg att det passade till vår studie.  

 

Vi ansåg till en början att positivismen var i fokus, men när vi kom längre i 

undersökningen tyckte vi att positivismens stränga ramar begränsade oss. Positivismen 

har en neutral syn på data och tillåter inte tolkningar av empirin (Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 262). Detta förhindrade oss att analysera Generation Y och se de 

bakomliggande orsakerna. Därför utvecklade vi ett tankesätt som var förenligt med 

postpositivismen. 
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3.3 Forskningsansats 

Vår undersökning har en deduktiv ansats; vi utgår ifrån den information som finns inom 

tidigare forskning och grundar våra antaganden därifrån. Tillvägagångssättet för 

deduktiva processer är att utgå ifrån tidigare forskning för att ställa hypoteser och samla 

in data för att testa dessa (Bryman & Bell, 2011, s. 31; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 

143). I slutsatsen presenteras en omformulerad teori som baserar sig på resultaten i 

undersökningen. Vårt arbete har en deduktiv ansats men vi har inte ställt några 

hypoteser i strikt mening. Vår hypotes är formulerad som en modell som bygger på våra 

sammantagna tolkningar av tidigare forskning, en så kallad deduktiv ansats.  

 

Modell 2, Vår deduktiva process (Egen modell). 

3.3.1 Slutledning 

Vår studie har en abduktiv ansats i slutledningsmomentet där vi analyserar vår teori med 

empirin för att komma fram till de bakomliggande orsakerna kring förhållandet dem 

emellan (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 144). Vi valde abduktion över deduktion och 

induktion eftersom vi ville förstå sambandet mellan teori och empiri djupare. “Att tala 

om abduktiva slutledningar innebär alltså inte slutledningar i en formell logisk mening, 

utan handlar om att skapa någon form av abstraktioner som skapar sammanhang åt 

våra observationer och gör dem begripliga”, (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.145). 

Abduktion passar in i vår undersökning eftersom vi vill analysera data vi samlat in kring 

Generation Y och deras motivationsfaktorer djupare för att förstå varför de förhåller sig 

till valet av vinkonsumtion som de gör. Vi valde att skilja på ansatsen och slutledningen 

eftersom en abduktiv slutledning ger oss en bättre grund för att diskutera samt ger en 

djupare tolkning av sambanden. Vi ställde teorin mot vår empiri för att diskutera olika 

orsaker och utveckla vår modell.  
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                                      Modell 3, Abduktiv slutledning (Egen modell). 

 

3.4 Utformning av enkät 

Vi har använt oss av en internetbaserad enkät med enbart slutna frågor, utom ett 

undantag gällande utlottning av ett presentkort där respondenten var tvungen att skriva 

in sin mailadress. Vi tog beslutet att använda slutna frågor eftersom det är lätt att samla 

in och koda data, det kan dessutom underlätta för respondenten (Bryman & Bell, 2011, 

s. 263). Eftersom slutna frågor utöver frågan också förser respondenten med 

svarsalternativ är risken att frågan blir missförstådd liten. Vi har använt ett vardagligt 

språk inom enkäten för att minska risken för att respondenten inte förstår frågan men 

också så att inte personen tappar motivationen då en enkät ska vara lätt att besvara 

(Trost & Hultåker, 1994, s.82-83). Vi har varit konsekventa i vårt språkbruk och använt 

samma begrepp vid upprepade tillfällen för att underlätta förståelsen av enkäten (Trost 

& Hultåker, 1994, s. 86). 

  

Vi har huvudsakligen använt oss av en femskalig Likertskala inom vår enkät. Den 

innehåller totalt 43 frågor där 36 av dessa använder en femskalig Likertskala. Vi valde 

att använda en fempunktsskala eftersom den har en neutral mittpunkt samt har lika 

många positiva som negativa svarsalternativ, vilket är viktigt för Likertskalor 

(Jamieson, 2004, s. 1217).  

 

Det har länge pågått en debatt kring vilket antal punkter på en Likertskala som är det 

optimala (Jamieson, 2004, s.1217; Matell & Jacoby, 1971, s.657-660). De skalor som 

oftast jämförs är fempunkts- mot sjupunktsskalor. Dawes (2008, s.6-8) har jämfört 

dessa i en undersökning där han jämförde båda dessa mot tiopunktsskalor. Dawes kom 

fram till att sju av totalt åtta frågor med fempunktsskalan producerade något högre svar 

än en tiopunktsskala. Sex av åtta frågor med sjupunktsskala producerade högre svar än 
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tiopunktsskalan. Enligt Dawes (2008, s. 8) finns det dock inte någon signifikant skillnad 

mellan sju- och fempunktsskalor. Han skriver i slutsatsen att det är upp till forskaren att 

välja beroende på vad de anser vara rätt. Vi valde fempunktsskala eftersom vi ville göra 

det så enkelt som möjligt för respondenterna att besvara enkäten och att de inte skulle 

bli överösta av alternativ.  

  

Vår enkät var endast tillgänglig via internet och skapades via Google Forms. Google 

Forms är ett gratisprogram för att skapa, skicka ut och samla in data från enkäter. Sedan 

använde vi till största del Facebook för att skicka ut enkäten. Vi valde att använda 

Facebook eftersom det är det sociala nätverket som passar bäst. Enligt Bhutta (2012, s. 

61) är Facebook det mest lämpliga sociala nätverket på grund av dess storlek, 

popularitet och smidighet. Samma källa anser också att vänsystemet samt 

Facebookgrupper är mycket gynnsamt för bekvämlighetsurval. Profiler på Facebook har 

i genomsnitt 229 vänner (Hampton et al., 2011 se Bhutta, 2012, s.61). Detta nätverk av 

vänner kan snabbt få snöbollsurval att sätta igång. Vi valde Facebook på grund av 

plattformens enkelhet och stora nätverk.  

  

Enkätfrågorna är strategiskt placerade i enkäten; de mest personliga aspekterna är i 

slutet och i början är de mindre känsliga frågorna. Vi strukturerade enkäten på detta vis 

för att inte avskräcka respondenterna vid första anblick. I mitten av enkäten har vi tagit 

med en kontrollfråga för att se huruvida respondenten ger ett uppriktigt svar. Frågan 

bestod av tre alternativ där vi skriver vilket svar respondenten ska klicka i. 

 

3.5 Urval 

Vi har använt oss av icke-slumpmässiga urval, nämligen bekvämlighetsurval samt 

snöbollsurval. Snöbollsurval är en typ av bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011, s. 

206), som beskrivs nedan. Inom företagsekonomi används dessa urvalsmetoder ofta 

eftersom fördelarna med dem är att de kräver små resurser samt går att genomföra under 

en kortare period. Nackdelen med dessa metoder är att de inte ger en representativ bild 

av populationen som en slumpmässig urvalsstrategi däremot ger (Bryman & Bell, 2011, 

s. 206). 

  

Bekvämlighetsurval används oftast när urvalsramen inte kan fastställas (Bryman & Bell, 

2011, s. 207). Vår population kan ej fastställas eftersom urvalsramen måste bestämmas 

till en viss tidpunkt (Dahmström, 1991, s.67). Populationen i undersökningen är 
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Generation Y. Med Thachs definition (2013, s.4) är denna urvalsram oerhört svår att 

testa, eftersom den förändras i snabb takt. Därför har vi använt oss av 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval används oftast vid kvalitativa undersökningar 

(Bryman & Bell, 2011, s. 207), men vi har ändå valt att använda det i vår kvantitativa 

undersökning. Detta främst eftersom urvalet kräver små resurser (Bryman & Bell, 2011, 

s. 207; Baltar & Brunet, 2011, s. 64). I vår studie har vi använt bekvämlighetsurval 

genom att maila ut enkäten via flera Facebookgrupper. Vi har också använt 

snöbollsurval genom att uppmana personer att sprida enkäten via delningar på Facebook 

och genom SMS samt mail. 

  

Snöbollsurval är den insamlingsmetod vi började med. Enligt Biernacki och Waldorf 

(1981, s.141; Baltar & Brunet, 2011, s. 59) passar snöbollsurval bra till undersökningar 

om droger och beroenden där frågor ställs kring känsliga ämnen. Enkäten handlar om 

vinvanor och kan anses vara ett känsligt ämne att svara på. Då kan det vara bättre att 

enkäten kommer från en bekant och därav skapar en viss trygghet. Vi började 

snöbollsurvalet genom att skicka enkäten till våra närmaste vänner och förklarade hur 

de skulle dela den vidare.  

 

Två svårigheter med urvalet tar Biernacki och Waldorf upp (1981, s. 144) nämligen att 

välja personer som börjar spridningen samt att kontrollera “snöbollen” så att rätt 

population nås. De personer vi valde först, det vill säga de som skulle starta själva 

snöbollseffekten/urvalet, fick en instruktion där vi beskrev hur de skulle skicka enkäten 

vidare. I instruktionen fick de information om vilken population vi ville nå och hur de 

skulle dela ut enkäten. Vi var noga med att de första personerna i kedjan skulle skicka 

vidare enkäten tillsammans med instruktionerna. Vi använde våra egna Facebook-

profiler för att starta snöbollsurvalet där vi lade upp ett inlägg med enkäten som bilaga 

och skrev att personerna i fråga gärna skulle dela inlägget. I detta tillvägagångssätt finns 

det alltid en person bakom enkäten som inte är anonym. När man skickar ut enkäter 

online finns det annars risk för att det blir kategoriserat som spam (Baltar & Brunet, 

2011, s. 62). För att undvika detta skickade vi ut enkäten, via Facebook och mail, till 

bekanta och vi skickade inte massmeddelande utan skickade till enskilda personer. 

  

Vi har också använt oss av bekvämlighetsurval, eftersom snöbollsurval är mycket 

beroende av utomstående personer. Vi har inte kunnat ha full kontroll över spridningen 

av enkäten (Biernacki & Waldorf, 1981, s. 144; Baltar & Brunet, 2011, s. 63). 
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Bekvämlighetsurvalet gick till på så vis att vi skickade ut enkäten inom 

Facebookgrupper där vår målpopulation sannolikt kunde finnas. Detta för att eftersträva 

så många svar som möjligt. Enligt Trost och Hultåker (1994, s.141-143) kan det vara 

problematiskt att få svar på en webbenkät, eftersom målpopulationen har olika tankar 

kring design, säkerhetsfrågor och sekretess. Vi valde också att ha detta urval eftersom 

en större mängd insamlad data ger ett säkrare underlag för studien (Bryman & Bell, 

2011, s.201). 

 

3.6 Kvalitetsmått 

3.6.1 Reliabilitet 

Huruvida en akademisk studie är tillförlitlig eller ej mäts under dimensionen reliabilitet; 

hur troligt det är att resultaten skulle bli desamma om samma metod användes på nytt 

(Bryman & Bell, 2014, s. 62; Eliasson, 2006, s.14-15). Något som däremot stärker 

reliabiliteten är att många respondenter nåddes via Facebook som anses vara en mer 

trovärdig källa än andra sociala medier (Baltar & Brunet, 2011, s. 66).  För att mäta den 

interna reliabiliteten i en undersökning finns det olika mätinstrument, den vanligaste 

och den vi använde var Cronbachs alpha, även känd som split-half, och mäter 

korrelationsnivån mellan 0 och 1 (Bryman & Bell, 2014, s. 172). För att minimikravet 

på korrelationen ska vara uppfyllt brukar det vara nödvändigt med ett korrelationsvärde 

på någonstans mellan 0,7 och 0,8 (Bland & Altman, 1997, s. 572). Vi fick ett värde på 

0,843 vilket visar att vår interna reliabilitet är tillfredsställande. 

 

Reliabilitet    

Cronbach alpha: 0.843  

 

                                                           Tabell 1, Cronbach Alpha. 

3.6.2 Validitet 

Extern validitet betraktas hög om de erhållna resultaten går att generalisera till en större 

befolkning, det är därför viktigt att urvalet är representativt i kvantitativa studier 

(Bryman & Bell, 2014, s. 64). I vår studie har vi använt oss av dels bekvämlighetsurval 

och dels snöbollsurval (Biernacki & Waldorf, 1981, s. 160). Dessa kan dock inte vara 

representativa (Bryman & Bell, 2014, s. 207) eftersom bekvämlighetsurval är ett icke-

slumpmässigt urval som inte kan ge en representativ bild. Det skulle vara för krävande 
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för oss, att avspegla populationen eftersom Generation Y, urvalsramen, är så pass 

omfattande. Vi skulle behöva göra ett slumpmässigt urval på populationen vilket skulle 

kräva enorma resurser. 

3.6.3 Transparens 

Det finns tre sorters transparens inom en vetenskaplig studie: data-, process- och 

analystransparens (Moravcsik, 2013, s. 48). Datatransparens är viktigt för läsare för att 

dessa ska kunna få en lättöverskådlig bild av studien med dess källor som styrker de 

empiriska forskningsbeläggen. I vår studie har vi löpande referenser samt 

källförteckning, detta i enlighet med APA:s riktlinjer för källhantering och så gott som 

uteslutande använt oss av sidnumrering då vi mestadels parafraserar artiklarna. Detta 

gör att arbetet blir lätt att undersöka samt att gå till botten med dess källor. 

Processtransparens (Moravcsik, 2013, s. 49) innebär att forskningsmetoderna är 

specificerade, något vi ägnat hela metoddelen till; att redogöra för hur vi gått till väga i 

vår forskningsprocess samt vilka metoder vi använt oss av. 

Slutligen ska argumenteringen tydligt formuleras (Bryman & Bell, 2014, s. 406; 

Moravcsik, 2013, s. 48), vi argumenterar genomgående i texten för vår tolkning av 

forskningsmaterialet. 

 

3.7 Insamling av data 

3.7.1 Primärdata 

Primärdata är data forskaren själv samlat in (Eliasson, 2006, s. 24). I vår studie har vi 

använt en webbenkät för att samla in primärdata. Vi valde insamlingsmetoden på grund 

av dess tillgänglighet för oss och respondenterna. 

3.7.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är data som andra forskare har samlat in (Eliasson, 2006, s. 24). 

Sekundärdata vi har samlat in är mestadels i form av vetenskapliga artiklar. 

Insamlingsprocessen beskrivs nedan. 

  

Vi har i vårt arbete huvudsakligen använt oss av Google Scholar, Academic Search 

Elite, Discovery men även till stor del av Emerald då denna sökmotor innehåller många 

tidskrifter om marknadsföring för vin och har ett mer sofistikerat sökningssystem med 

fler filter. Vi har sökt inom dessa sökmotorer på två parallella vägar: dels har vi utgått 
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ifrån vår huvudartikel (Garcia et al., 2013) där vi använt oss av deras källförteckning för 

att hitta fler artiklar, dels har vi sökt med hjälp av nyckelord. Nyckelord vi använt oss 

av är Millennials, Generation Y, Wine, Wine Consumption, Sweden, Word-of-mouth, 

Motivation factors samt alla möjliga kombinationer av dessa. 

  

Inom båda spår som vi sökte på har den gemensamma faktorn varit att vi hittat nya 

artiklar i artiklarnas litteraturlistor som innebar att en artikel ledde till en annan. Det var 

inte alltid möjligt att hitta artiklarna i fråga och därför kontaktades deras författare vid 

ett flertal tillfällen, bl.a. Thach (2013) och Nucifora (2000). Vi sållade bort artiklar som 

skrevs före 2005 för att arbetet skulle vara så aktuellt som möjligt. Äldre artiklar som 

tagits med i undersökningen behandlar ämnen som vi inte kunnat hitta nya källor kring. 

  

Våra artiklar är nästan uteslutande peer-reviewed. Några undantag vi gjort är: Nucifora 

(2000) och Neuborne och Kerwin (1999). Anledningen till att vi tog med dem var att de 

hade citerats flertalet gånger i akademiska artiklar vi använt (Thach & Olsen, 2006; 

Nowak et al., 2006; Geringer, 2014). Dessa artiklar beskriver Generation Y:s 

personlighetsdrag och är refererade i andra artiklar. Ytterligare en tidningsartikel som 

har använts som behandlar just Generation Y och deras konsumentbeteende är Teague 

(2015). Denna artikel är inte akademisk men används i peer-review artikeln, (Mc Garry 

Wolf et al., 2018). Vi anser att denna källa är trovärdig nog utifrån deras metodologi 

samt transparens samt det faktum att den, bland andra artiklar, citerats i artiklar som är 

peer-reviewed. 

  

Högskolan i Gävle har rekommenderat som kurslitteratur böckerna Sohlberg och 

Sohlberg (2015) samt Bryman och Bell (2014) i inlärningssyfte då dessa ger en 

övergripande bild av forskningsämnen och begrepp. I detta syfte har vi även använt 

dessa när det hjälpt oss i vårt arbete. När vi gått in djupare på ämnen har vi istället 

använt oss av akademiska artiklar. Därutöver har vi använt en del böcker, däribland en 

bok om Sveriges alkoholhistoria (Johansson, 2008) som understryker att statistiken ska 

tas med en nypa salt men historien är trovärdig. Vi använde oss nästan uteslutande av 

historiebeskrivningen och dessutom tar den inte upp något avgörande för vårt arbete 

utan vi använde den bara för att ge lite bakgrund. 
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3.8 Operationalisering 

Operationalisering är en väsentlig del av kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, 

s.163) där forskare formulerar begrepp och definitioner som är viktiga för 

undersökningen. Begreppet beskriver processen av att ta ut det centrala ur teorin och 

göra dessa faktorer mätbara (Eliasson, 2006, s13). Vi har utgått ifrån processen som 

Eliasson (2006, s.13-14) beskriver, att skapa olika variabler. Dessa variabler har vi 

beskrivit inom teorin, under rubriken: Det som kännetecknar köpprocessen för 

Generation Y. Dessa variabler har vi ställt mot varandra och skapat en modell (Modell 

1). Denna modell har operationaliserats till enkätfrågor för att dessa ska kunna mätas. 

Vi har använt Bryman och Bells (2011, s.167) teknik gällande teman när vi utformade 

enkäten. Våra variabler har blivit teman vi testar utifrån vår modell. Vi har tagit ut mer 

variabler att mäta utöver vår modell. Dessa variabler är sammankopplade till modellen 

och beskriver Generation Y. Exempel på sådana variabler är: COO samt yttre och inre 

produktegenskaper.  Enkätens huvudsakliga avsnitt mäter dessa teman med cirka tre 

frågor som beskriver varje tema. 

  

Enkäten börjar med tre demografiska frågor: kön, ålder och utbildning. Dessa 

demografiska frågor har vi tagit med för att senare kunna gruppera våra respondenter 

inom resultatet, för att undersöka om det finns skillnader mellan olika grupper. 

Frågor Teman de behandlar 

1-3. Demografi 

4. 26-33. Aspekter kring vinkonsumtion 

5-7. COO 

8-9. Oräddhet 

10-14, 20. WoM 

15-17. Hållbarhet 

19, 21-24. Emotionella aspekter 

25, 38-39. Ekonomiska aspekter 

34-37. Livsnjutning 

40, 42-43. Berör flera teman 

 

                                                Tabell 2, Överblick av frågor. 
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Frågorna inom enkäten kan kopplas till flera olika teman beroende på respondentens 

svar. Frågorna 40 och 42-43 är sådana frågor, där det är uppenbart att svaren påverkar 

vilket område de behandlar. Frågorna i tabellen kan skifta mellan olika teman, till 

exempel frågor som rör aspekter kring vinkonsumtion kan vi koppla till alla teman 

beroende på svar. 

 

3.9 Analysmetoder 

Vi har använt oss av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics version 19 för att 

analysera vår data. Efter det att vi stoppade insamlingen av data från enkäten överförde 

vi svaren till Microsoft Excel. Därefter kodade vi om svaren inom Excel, där svar i 

textform blev siffror som vi sedan överförde till SPSS. Detta eftersom datan skulle vara 

mätbar för SPSS att analysera. Nedan visas hur vi kodade svaren. 

3.9.1 Kodning av data 

 

Kategorier Före kodning Efter kodning 

Kön: Man 0 

 Kvinna 1 

 Vill inte ange 2 

Ålder: 18-20 0 

 21-23 1 

 24-26 2 

 27-28 3 

 29-30 4 

 31-33 5 

 34-36 6 

 37-39 7 

 40-41 8 

 41+ 9 

Utbildning: Högstadiet 0 

 Gymnasiet 1 

 Universitetsstudier 2 

 Kandidatexamen 3 
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 Magisterexamen 4 

 Masterexamen 5 

 Doktorsavhandling 6 

 Annat 7 

Genomsnittspris, 
vinflaska 

Under 70 kr 0 

 71-90 kr 1 

 91-110 kr 2 

 111-130 kr 3 

 131-150 kr 4 

 151-180 kr 5 

 181 kr eller mer 6 

Genomsnittspris, bag-in-
box 

Under 200 kr 0 

 201-250 kr 1 

 251-300 kr 2 

 301-350 kr 3 

 351 kr eller mer 4 

Skal-frågor Föredrar ej 1 

 Föredrar 5 

 Stämmer inte 1 

 Stämmer väl 5 

  

Tabell 3, Kodningstabell. 

3.9.2 Faktoranalys 

Faktoranalys är en metod där flera olika variabler analyseras i försök att hitta 

grupperingar av indikatorer som kallas faktorer (Bryman & Bell, 2011, s. 184:Yong & 

Pearce, 2013, s. 80). Bryman och Bell (2011, s. 184) anser att denna analysmetod passar 

bra för Likertskalor då sådana frågor som rör skalor innehåller många variabler och kan 

vara svåra att tolka. Williams, Onsman och Brown (2010, s. 4) har sammanställt 

riktlinjer för att kunna göra en faktoranalys. Det första kriteriet är urvalsstorleken, där 

de (Williams, Onsman & Brown, 2010, s. 4) anser att 200 är godkänt och 300 är bra. 

Storleken på vårt urval är 254 och därmed acceptabel.  
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Innan en faktoranalys genomförs ska Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) och Bartlett's Test of Sphericity hållas till en standard (Williams et al., 

2010, s. 5). KMO ska ha ett värde högre än 0,5 och Bartlett's Test of Sphericity ska ha 

ett p-värde som är signifikant under 0,05. Båda dessa tester är godkända då vår KMO är 

0,702 och Bartlett's Test of Sphericity har ett p-värde som är signifikant 0,000. 

 

Vi har använt extraktionsmetoden Maximum Likelihood samt rotationsmetoden Varimax 

med Keiser Normalization. Vi använde rotationsmetoden Varimax för att en variabel 

skulle hamna inom så få faktorer som möjligt (Yong & Pearce, 2013, s. 84). 

  

För att en variabel ska anses vara giltig inom en faktor ska den förklara faktorn med ett 

värde över 0,5 (Yong & Pearce, 2013, s. 80; Taylor, 1990, s. 36). Vi kommer fokusera 

på faktorer som har tre eller fler variabler inom sig eftersom faktorer med ett lägre antal 

variabler än tre anses ej vara pålitliga enligt Yong och Pearce (2013, s. 80). De säger 

dock (Yong & Pearce, 2013, s. 80) att faktorer med två variabler inom sig kan vara 

pålitliga om: faktorn inte har många samband med variabler utanför faktorn (så kallad 

crossloading) och att variablerna inom faktorn visar en stark korrelation, alltså över 0,7.  

  

 KMO och Bartlett´s test         

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy:  0,702  

 Bartlett's Test of Sphericity: Approx. 
Chi-Square 

7314,987  

  df 2278  

  Sig. 0.000  

 

Tabell 4, KMO och Bartlett´s test. 

3.9.3 Bivariat analys  

Bivariat analys är en metod som används för att förklara samband mellan två variabler 

(Bryman & Bell, 2011, s.353). Vi har använt oss av Pearsons korrelationskoefficient för 

att undersöka dessa samband. Pearsons är ett korrelationsmått som används för att 

undersöka samband mellan kvot och intervallvariabler där koefficienten tar ett värde 

mellan -1 och 1. Minus ett till noll förklarar ett negativt samband och noll till ett positivt 

samband. Ett negativt samband betyder att en variabel kommer ta ett högt värde medans 
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den andra tar ett lågt värde. Positiva samband säger att både variablerna kommer att ta 

antingen ett positivt eller negativt värde både två. Sambandets styrka förklaras av 

koefficienten, där ett negativt samband blir starkare ju närmare -1 koefficientens värde 

kommer och positivt ju närmare 1 (Bryman & Bell, 2011, s.355-356).      

3.9.4 Klusteranalys 

Eftersom faktoranalysen gav så många olika faktorer fortsatte vi dataanalysen med 

klusteranalys. När data från faktoranalysen visade många grupperingar tydde detta på att 

en klusteranalys skulle ge oss intressanta resultat. Klusteranalys delar upp urvalet inom 

olika subgrupper som har liknande data (Fraley & Raftery, 1998, s. 579). Därefter 

analyserade vi skillnader inom de olika grupperna samt vad som gjorde att gruppen stod 

ut. Vi använde oss av klusteranalyser k-means.                                                             

  

3.10 Bortfall 

För att minska bortfallet och få en hög svarsfrekvens så lottade vi ut ett SF-presentkort 

på 200 kronor bland respondenterna. För att vara med i utlottningen av presentkortet 

behövde personen skriva sin mailadress i slutet av enkäten. Vi anser att detta motiverade 

personer att svara på enkäten då 121 personer var med i utlottningen av totalt 255. 

  

Bryman och Bell (2011, s. 202-203) menar att bortfall alltid kommer att uppstå inom 

undersökningar. För att minimera bortfallet var nästintill alla frågorna inom enkäten 

obligatoriska att svara på. Detta kan ha haft en negativ påverkan på svarsfrekvensen 

eftersom det kan ha varit överrumplande för respondenterna. Däremot har detta haft en 

positiv inverkaneftersom att bortfallet blev minimalt. De frågor som ej var obligatoriska 

har vi behandlat bortfallet på inom SPSS som missing values. 

  

För att säkerställa att personer inte slumpmässigt svarat på enkätfrågorna hade vi med 

en kontrollfråga. Kontrollfrågan var konstruerad med tre svarsalternativ där ett utav 

alternativ var godkänt. Frågan var utformad: “Klicka i svarsalternativet Skumpa, detta 

kommer användas för att säkerställa en uppriktig medverkan”.  

  

Vi valde att inte ha med fråga 34 i analysen och svarsalternativen 35-37 eftersom denna 

var svår att förstå för vissa respondenter. Frågan var följande: “Tänk dig att du har 500 

kronor att lägga på en kväll med vänner och att du då har tänkt dricka vin. Hur stor del 

skulle du då spendera på att köpa vin på systembolaget och hur stor del skulle du 
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spendera på annat under kvällen?”. Svarsalternativen var tre likertskalor där det var 

tänkt att respondenten skulle ange på en ett till fem skala hur mycket de skulle lägga på 

att köpa vin på systembolaget. Frågan var inte tydlig nog då vi fick återkoppling av 

personer som uttryckte detta. 

  

Vi fick ramfel i vårt urval eftersom urvalsramen inte stämde överens med vår 

målpopulation (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, 2011, s.111). Svarsfrekvensen 

för personen utanför Generation Y blev för hög. Orsaken till detta var att bekanta dela 

enkäten vidare och nådde då många som var äldre än 41. Dessa respondenter är bortfall 

i den måtta att vi inte använt dessa i analysen och diskussionen. Vi valde dock att 

behålla dessa respondenter i våra analysmetoder eftersom det fungerade som en 

kontrollgrupp.  

 

En kontrollgrupp är en oberoende grupp som används för att upptäcka skillnader mellan 

denna och gruppen man är intresserad av, behandlingsgruppen (Bryman & Bell, 2011, 

s.68). I Faktoranalysen samt korrelationsanalysen använde vi gruppen för att urskilja 

skillnader och på så sätt analysera den yngre delen av urvalsramen där vi fick högst 

svarsfrekvens. Vi tog beslutet att göra på detta sätt eftersom vi hade låg svarsfrekvens 

av äldre åldersgrupperna inom Generation Y (24-41). 

 

3.11 Metodkritik 

En svaghet i vår studie är att vi inte genomförde en pilotstudie innan vi skickade ut vår 

enkätundersökning. En pilotstudie är ett test av enkätfrågorna samt enkäten som helhet 

för att säkerhetsställa att den fungerar som tänkt (Bryman & Bell, 2011, s.276). Enligt 

Bryman och Bell är en pilotstudie särskilt viktig inom en enkätundersökning eftersom 

forskaren inte har någon direkt kontakt med respondenterna. Om vi exempelvis 

genomförde intervjuer så skulle vi kunna förklara osäkerheter och svara på frågor 

svarspersoner möjligtvis skulle ha. Eftersom vi inte genomförde en pilotstudie vet vi 

inte till fullo hur personer har uppfattat våra frågor. Vi har fått feedback av få antal 

respondenter som hade synpunkter på olika frågor och konstaterade att dem ibland 

saknade svarsalternativ som passade dem (Bryman & Bell, 2011, s.276). 

  

Skälet att vi inte genomförde en pilotstudie var att vi inte hade resurser till detta, tiden 

skulle inte räcka. Vi prioriterade att få ut enkäten snabbt så vår svarsfrekvens skulle bli 

så hög som möjligt. Nu i efterhand tycker vi att vi skulle ha gjort en pilotstudie för att få 
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ett bättre underlag till vår enkät. Om vi hade chansen att göra en pilotundersökning 

skulle vi ha skickat ut en enkät med öppna frågor för att se vilka svarsalternativ som 

skulle ha varit lämpliga. Bryman och Bell menar att en pilotstudie bidrar till att göra 

resultatet bättre. Eftersom man kan utesluta frågor samt svarsalternativ som passar 

urvalsramen. När vi utformade enkäten tog vi hjälp av bekanta i formulering av 

frågorna, men kom inte i närheten av de positiva aspekter som en pilotstudie skulle ha 

gjort. En pilotstudie skulle ha gjort vår enkätundersökning bättre och därav bidragit till 

ett bättre resultat. (Bryman & Bell, 2011, s.276–277). 

  

Vi har använt oss av icke-slumpmässiga urvalsmetoder och dessa kan inte uppnå ett 

representativt urval (Bryman & Bell, 2011, s.204–205). Vi valde ändå dessa eftersom vi 

inte hade de nödvändiga resurserna till vårt förfogande. Vårt bidrag kommer därför att 

bli mindre centralt inom forskningen. 

  

Eftersom vi har använt icke-slumpmässiga urvalsmetoder, bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval, blir vår studie svårare att replikera. Vi har använt oss av vänner, bekanta 

och Facebookgrupper för att få ut vår enkätundersökning. Detta bidrar till en mer 

problematiskt replikerbarhet.  
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4. Resultat & analys 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra resultatet från våra data som analyserades i 

SPSS. Vi kommer att börja med att visa de demografiska aspekterna av vårt urval. 

Sedan kommer vi att visa och beskriva resultatet vi fick fram inom våra klusteranalyser 

samt faktoranalysen.   

  

4.1 Demografisk data 

  
Diagram 1, Könsfördelning. 

 Urvalet bestod mest av kvinnor som utgjorde cirka 58 procent av svarsfrekvensen och 

män på cirka 42 procent. Det var endast en person som valde att inte ange 

könstillhörighet. 

 

  
 

Diagram 2, Åldersfördelning.  

Fördelningen av ålder bestod mest av den yngre delen av Generation Y, där åldrarna 18-

23 utgjorde cirka 46 procent av urvalet. Den näst största delen var utanför Generation Y, 

cirka 29 procent. För att urvalet bättre skulle avspegla Generation Y skulle 24-41 

åringar varit mer representerade. Medelvärdet på Fråga 2 “Hur gammal är du?” var 3,97 



 

 48

på Likertskalan med en standardavvikelse på 3,651, detta eftersom personer som var 

över 41 år höjde medelvärdet. 

 

Diagram 3, Utbildning. 

  

Personerna i vårt urval har en hög utbildningsnivå, där majoriteten studerar på 

universitet eller har en universitetsutbildning. 

 

4.2 Klusteranalys 

Från urvalet gjordes tre olika klusteranalyser varav den första var utan någon beroende 

variabel och de två andra med ålder som beroende variabel där ålder var satt till 0 (18-

20) respektive 1 (21-23). Detta valde vi eftersom majoriteten av vårt urval av 

Generation Y bestod av de två åldersgrupperna. Nedan beskrivs de olika klustren. 

4.2.1 Ålder 18–20 

Hur gammal är du = 0.   Personer per kluster 

Kluster: 1 7 

  2 6 

  3 1 

  4 14 

Tabell 5, Antal fall inom klusteranalys 1. 

  

Inom denna klusteranalys ingår personer som är mellan 18 och 20 år gamla. Alla 

personer i dessa kluster har antingen pågående eller en avslutad universitetsutbildning. 

Kluster 1, Neutrala Nelly 
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Detta kluster består mestadels av kvinnor då svaren visar 0,9 där 0 står för män och 1 

för kvinnor. Denna grupp sticker ut från de övriga av den anledningen att kluster 

mestadels är neutrala till de olika frågorna. 

Kluster 2, Vinintresserade Viktor 

Sex personer ingår i detta kluster och består till hälften av män och till hälften av 

kvinnor. För detta kluster är det viktigt vilket ursprungsland vinet kommer ifrån och de 

anser att detta kan ge dem en uppfattning om vinets kvalitet. Personerna är 

vinintresserade och köper sällan samma vin utan gillar att testa nya viner och vill att det 

ska vara en spännande upplevelse att köpa vin. De tar in tips från vänner och bekanta 

och frågar även om tips på barer och restauranger men känner sig inte osäkra angående 

sina val. Personerna tycker det är roligt när andra blir intresserade av vin de har köpt, 

där svaret var fem av fem möjliga. De dricker mest rödvin (5) och knappast något vitt 

vin (1). De viktigaste vinegenskaperna för gruppen är druvtyp samt att vinet ska se 

genuint ut. 

Kluster 3, Kalla Kalle 

Gruppen består av en enda person, en man, som har gymnasiet som sin högsta 

utbildning. Det som särskiljer klustret är att personen inte alls känner sig säker i 

köpprocessen för vin. Han är helt negativt (1) inställd till alla frågor gällande hållbarhet. 

Personen avviker också från resten eftersom han mest köper bag-in-box-viner men 

också champagne och roséviner. Han köper dyra flaskviner som kostar mer än 180 kr 

och orsaken till att han köper och dricker vin är för berusningens skull. Den sista 

aspekten som skiljer personen från de andra klustren är att han inte alls är känslomässig. 

Kluster 4, Osäkra Oskar. 

Detta är det största klustret bland 18-20 åringar och består av 14 personer. Gruppen är 

nästan helt jämnt könsfördelad med kön på 0,4 där 0 är män och kvinnor 1. Det som 

utmärker klustret är att de är osäkra rörande sina val av vin. Trots detta frågar de inte 

om råd i butik, barer eller restauranger. Personerna köper oftast “ett glas” vitt vin i de 

billigare prisklasserna utan några särskilda preferenser. De spenderar hellre pengar på 

annat än vin. Detta kluster köper mer bag-in-box-viner än de andra klustren. Deras 

viktigaste egenskap hos ett vin är alkoholhalten och de konsumerar vin på grund av 

berusningen och för att de blir mer utåtriktade. Gruppen konsumerar vin antingen ute 
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eller i hemmamiljö tillsammans med sina vänner. De är negativt inställda till ekologiska 

viner och tänker inte på miljön när de köper vin. 

4.2.2 Ålder 21-23 

Hur gammal är du = 1.   Personer per 

kluster 

Kluster: 1 3 

  2 13 

  3 42 

  4 2 

Tabell 6, antal fall inom klusteranalys 2 

Kluster 1, Negativa Nicole 

Detta kluster består av två kvinnor och en man som har en pågående eller avslutad 

magisterexamen. Denna grupp av få individer känner sig inte säkra angående sina val av 

vin. De yttre egenskaperna, etikett, ursprungsland, förpackning och design anser de inte 

vara viktiga. Personerna väljer inte ett vin utifrån sin personlighet och är inte 

emotionella. De är inte heller miljömedvetna då de är negativt inställda till att köpa 

ekologiska viner och betraktar inte sig själva som miljömedvetna.   

Kluster 2, Finsmakaren Frida 

Detta kluster består av 13 personer med en jämn fördelning av män och kvinnor. 

Personerna ställer sig mestadels neutrala eller negativa till frågorna vilket kan betyda att 

dessa inte passar deras preferenser. Klustret köper medeldyra viner mellan 111-130 

kronor och prioriterar att spendera mer pengar på vin än på annat. Klustret dricker 

mestadels röda viner och bryr sig inte alls om alkoholhalten. Vinegenskaper som är 

centrala för gruppen är att vinet ser genuint ut och att det är prisvärt. De enda 

personlighetsegenskaper som gruppen inte är negativt inställd emot är att de är 

vinintresserade och rationella. 

Kluster 3, Njutaren Niklas 

Denna grupp innehåller 42 personer som är mellan 21 och 23 år gamla och studerar på, 

eller har studerat på, universitet eller högskola. Klustret är en jämn blandning av män 
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och kvinnor, 50-50. Denna grupp köper vin på glasflaska som kostar mellan 91 och 110 

kr. Det är viktigt att deras vin ska vara prisvärt och en egenskap som styr deras val av 

vin är alkoholhalten. Personerna dricker vin tillsammans med sin partner och i hemma- 

eller i utemiljö med vänner. Den främsta anledningen till att de konsumerar vin är 

njutning, avkoppling samt att det är festligt. Det som stämmer bäst in på deras 

personligheter är att de är prismedvetna och att de tycker om att gå på barer och 

klubbar. Denna grupp är också mer känslomässig än de andra grupperna samt mer 

neutralt inställd till hållbarhet. 

Kluster 4, Miljömedvetna Maja 

Det sista klustret består av en kvinna och en man. Dessa personer är neutralt inställda 

till miljöfrågor men sticker ut eftersom de är villiga att betala mer för ett miljövänligt 

vin. Dessa personer anser sig vara miljömedvetna. De anser sig också vara 

prismedvetna, det kan vi också se då de köper vin inom de lägre prisklasserna. 

Personerna köper billigare vin för att lägga pengar på annat, vilket framgår av att det 

blev 5 på en skala mellan 1 och 5 på den frågan. En möjlig orsak till detta kan vara att 

berusningsfaktorn är den starkaste anledningen till att de konsumerar vin. 

4.2.3 Alla åldrar 

Vi kommer inte att presentera kluster 3, 4 och 2 eftersom dessa kluster är inom de äldre 

åldersgrupperna. 

  

Alla åldrar    Personer per Kluster 

Kluster: 1 28 

  2 27 

  3 2 

  4 55 

  5 72 

Tabell 7, antal fall i klusteranalys 3. 

Kluster 2, Osäkra Olivia 

Detta kluster är väldigt likt Osäkra Oskar och skiljer sig nästan endast när det gäller de 

demografiska aspekterna. På frågan gällande ålder har klustret ett svar på 0,8, där 0 

representerar åldrarna 18–20 och 1 åldrarna 21-23. Detta kluster är mestadels personer 
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som är mellan 21 och 23 år men består också av cirka 20 procent som är mellan 18 och 

20 år. Majoriteten är kvinnor och består av 27 respondenter. Klusteranalyserna har 

sammanlagt 66 frågor där detta klusters svar skiljer sig mot Osäkra Oskars på endast 16 

frågor. De svar som skiljer sig bedömer vi mestadels som irrelevanta för vårt ändamål. 

Bland de frågor som definierar klustren skiljer sig endast fyra frågor. Dessa frågor 

skiljer sig dessutom högst med ett av de möjliga svarsalternativen 1-5.      

Kluster 5, Finsmakaren Frej 

Majoriteten av den här gruppen inom klusteranalysen är inom ålderskategorin 24-26 år 

men har även ett fåtal personer som är mellan 21 och 23 år gamla. Det är även en jämn 

fördelning av de två könen. 

4.3 Faktoranalys 

Inom analysen fick vi 19 faktorer med ett egenvärde över 1. Vi kommer ta upp faktor 1-

8 då de uppfyller kraven. Resten av faktorerna kommer inte att ingå i vår diskussion 

eller slutsats men kommer att vara tillgängliga i bilagor. Nedan kommer vi att belysa de 

mest betydelsefulla faktorerna. Vi kommer att presentera de viktigaste faktorerna som 

berör vår modell kring Generation Y:s viktigaste aspekter i köpprocessen. Tabell 5 

nedan beskriver procent av varians, hur stor förändring inom variansen av data faktorn 

beskriver medan kumulativ procent beskriver den kumulativa förändringen som 

faktorerna tillsammans skapar. Faktorerna vi kommer att presentera förklarar 

tillsammans cirka 36 procent av urvalet.  

Faktor med egenvärde 
över 1       

                    

% av Varians Kumulativt% 

6,629 6,629 

5,488 12,118 

4,848 16,965 

4,272 21,238 

3,964 25,202 

3,876 29,077 

3,762 32,839 

3,411 36,249 

3,365 39,614 

2,92 42,535 
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2,827 45,362 

2,713 48,075 

2,602 50,677 

2,282 52,958 

2,111 55,07 

2,002 57,071 

1,802 58,873 

1,367 60,24 

1,192 61,432 

 

                                  Tabell 8, Alla faktorer med egenvärde över 1 

4.3.1 Anledningar till varför Generation Y konsumerar vin 

Fråga Faktor 

1 

42.Ange hur dessa alternativ stämmer in på dina anledningar om varför du dricker vin. [Blir mer 

utåtriktad] 

0,724 

42.Ange hur dessa alternativ stämmer in på dina anledningar om varför du dricker vin. 

[Avkopplande] 

0,722 

42.Ange hur dessa alternativ stämmer in på dina anledningar om varför du dricker vin. [Festligt] 0,695 

42.Ange hur dessa alternativ stämmer in på dina anledningar om varför du dricker vin. [Sätter 

guldkant på tillvaron] 

0,651 

42.Ange hur dessa alternativ stämmer in på dina anledningar om varför du dricker vin. 

[Berusning] 

0,639 

43.Markera i vilken utsträckning följande påståenden stämmer in på dig som person? [Gillar att 

gå på baren/uteliv] 

0,539 

Tabell 9, Faktor 1. 

  

Faktor 1 beskriver cirka 6,6 procent av samvariansen i urvalet. Det är tvivelsutan den 

mest tongivande faktorn i analysen. Denna grupp av variabler har även en negativ 

korrelation med variabeln ålder på -0,229. De respondenter som har givit ett lägre svar 

på fråga 2 “Hur gammal är du?” (0-9) har alltså ett samband med att ge ett högt värde på 

dessa aspekter kring fråga 42 samt fråga 43. Faktor 1 visar att det finns ett svagt 
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samband mellan att de yngre inom urvalet konsumerar vin av anledningarna att de blir 

mer utåtriktade, det är avkopplande, det är festligt, det sätter guldkant på tillvaron, det 

ger berusning och att de gillar uteliv.  

4.3.2 Hållbarhet 

Fråga Faktor 

2 

15.Jag väljer oftast ekologiska viner 0,895 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Ekologiskt] 

0,875 

17.Jag är beredd att betala mer för ett ekologiskt vin 0,855 

16.Jag väljer ekologiska viner för jag tänker på miljön 0,841 

Tabell 10, Faktor 2. 

  

Faktor nummer 2 består av grupperingar av miljöindikatorer. Dessa fyra frågor är 

betydelsefulla för urvalet då de har ett värde som överstiger 0,8 och beskriver urvalets 

varians med totalt 5,488 procent. Dessa variabler har en crossloading med ålder, där 

korrelationen är 0,151. Detta samband förklarar svagt att de yngre åldersgrupperna har 

svarat lägre på dessa frågor. Dessa variabler har inte lika stor betydelse för de yngre 

som för de äldre. 

4.3.3 Yttre produktegenskaper, typ I 

Fråga      Faktor 

3 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin [Etikett] 0,92 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Designen] 

0,77 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Förpackning] 

0,743 

19.När jag väljer ett vin, så köper jag ett vin som har en design/etikett som passar min personlighet 0,65 

Tabell 11, Faktor 3. 
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Faktor 3 förklarar cirka 4,8 av urvalets varians. Det visar på att yttre produktegenskaper 

är viktiga vid valet av vin. Personer väljer ett vin vars förpackning, design och etikett 

tilltalar dem. Denna faktor visar en negativ korrelation med ålder, -0,126, vilket innebär 

att dessa variabler inte är lika betydelsefulla för äldre åldersgrupper.  

4.3.4 Konsumtionstillfällen  

Fråga      Faktor 

4 

41.Vilka tillfällen föredrar du att dricka vin under [Tillsammans med min partner (utemiljö)] 0,852 

41.Vilka tillfällen föredrar du att dricka vin under [Tillsammans med min partner (hemmamiljö)] 0,795 

41.Vilka tillfällen föredrar du att dricka vin under [Tillsammans med vän/vänner, t ex 

fest/firande/middag (hemmamiljö)] 

0,536 

Tabell 12, Faktor 4. 

  

Dessa variabler förklarar under vilka situationer urvalet föredrar att konsumera vin, där 

personer som svarat på enkäten föredrar att dricka vin tillsammans med sin partner 

främst men också med vänner i en hemmamiljö. Denna faktor har ett mycket lågt 

samband med ålder på 0,059, vilket betyder att de olika åldersgrupperna inte har olika 

preferenser angående sina konsumtionstillfällen. 

4.3.5 Yttre produktegenskaper typ I & II 

Fråga Faktor 

5 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Producent] 

0,675 

38.Om du har köpt vin på glasflaska: Tänk på de senaste tillfällena då du köpt vin på 

Systembolaget. Vad skulle du då säga att genomsnittspriset varit på ett ungefär? 

0,584 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Lagringstid] 

0,574 

Tabell 13, Faktor 5. 

  

Denna grupp av variabler tar också upp yttre produktegenskaper där typ I är producent 

samt lagringstid och typ II pris. Faktor 5 har ett lågt samband med ålder på 0,051 vilket 

gör att vi ej kan dra några slutsatser från faktorn angående Generation Y.  
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4.3.6 COO 

Fråga Faktor 

6 

7.Ursprungslandet ger mig en uppfattning av vinets kvalité 0,688 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Ursprungsland] 

0,643 

6.Ursprungslandet ger mig en uppfattning av vinets pris 0,518 

Tabell 14, Faktor 6. 

  

Denna faktor har grupperat in indikatorer angående Country Of Origin där de tre 

frågorna förklarar 3,876 procent av urvalets varians. Utifrån faktoranalysen ser vi att 

dessa variabler endast har en crossloading med -0,005 mot ålder. 

4.3.7 Inre produktegenskaper 

Fråga Faktor 

7 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Prisvärd] 

0,586 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Torrhet/sötma] 

0,569 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin [Färg 

(rött/vitt/rosé)] 

0,56 

40.Markera i vilken utsträckning följande egenskaper är viktiga för dig när du köper vin 

[Druvtyp] 

0,54 

Tabell 15, Faktor 7. 

  

Denna faktor grupperar inre produktegenskaper men också prisvärdhet. Denna faktor 

har endast en crossloading mot ålder på 0,062. Därför kan vi inte urskilja om dessa 

variabler är relevanta för Generation Y. 
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4.3.8 Vinintresse 

Fråga Faktor 

8 

43.Markera i vilken utsträckning följande påståenden stämmer in på dig som person? 

[Vinintresserad] 

0,613 

4.Har du den senaste månaden druckit vin? 0,583 

10.Jag känner mig säker i mitt val av vin 0,558 

Tabell 16, Faktor 8. 

  

Faktor nummer 8 valde vi att namnge till vinintresse då den handlar om intresset för vin 

och variabler kopplade till intresset. Faktorn har en crossloading mot ålder på 0.153 

vilket betyder att dessa variabler blir viktigare med åldern. 

4.3.8 Faktorer 9 - 19 

Dessa faktorer har vi valt att inte presentera eftersom de inte uppnår kraven och kan 

därför inte anses vara trovärdiga (Yong & Pearce, 2013, s. 80). 
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5. Diskussion 

5.1 Aspekter i modellen gällande yngre personer inom Generation Y 

Under detta kapitel kommer vi att presentera de aspekter kring Generation Y:s 

viktigaste drivkrafter för val av vin. Vi kommer att återkoppla till teorin och dra 

paralleller med vårt resultat. 

5.1.1 Hållbarhet 

Aspekterna hållbarhet och miljö gav starkt utslag i vårt resultat. I faktoranalysen hade 

indikatorer angående miljö grupperats ihop, där totalt fyra frågor beskrevs. Faktor 2 

förklarade 5,488 procent av variansen i urvalet och hade starka variabler, alla över 0,8. 

Denna faktor visade också på en crossloading med ålder, på 0,151. De äldre i vårt urval 

köper mer ekologiska viner, tycker det är en viktigare produktegenskap och väljer ett 

ekologiskt vin eftersom de värnar om miljön. Crossloading med Faktor 2 visade också 

att äldre är villiga att betala mer för ett ekologiskt vin. Naumovska (2017, s. 126) menar 

att Generation Y kan betala mer för ett ekologiskt vin men då måste hållbarhet prägla 

hela företaget och produkten. Det är möjligt att respondenterna till enkäten har en 

negativ inställning till hållbarhet då de uppfattar miljö- och hållbarhetsmärkning som 

opersonlig och missvisande. Ett företag som inte är autentiskt gällande hållbarhet 

kommer inte att lyckas nå ut till Generation Y, utan beslutet ska komma från 

konsumenten själv (Söderlund, 2006, s. 84). Hoekstra et al. (2015, s. 112) anser att 

marknadsföringen varit mindre lyckad gällande hållbarhet. 

  

Detta kan vi också se i klusteranalysen där åldersgrupperna 18–20 år samt 21–23 år är 

neutralt eller negativt inställda till miljöfrågorna överlag. Osäkra Oskar är det största 

klustret inom gruppen av 18–20 åringar och förklarar gruppen mest. Klustret är negativt 

inställt till ekologiska viner och anser sig dessutom inte vara miljömedvetet. I analysen 

för åldrarna 21–23 år ser vi att majoriteten är neutralt inställd till miljöfrågor i klustret 

Njutaren Niklas. I samma klusteranalys ser vi också att miljömedvetenhet är ovanligt 

bland 21–23 åringar. Kluster 4, Miljömedvetna Maja, består endast av två fall där de är 

villiga att betala mer för ekologiska viner och betraktar sig som miljömedvetna. Utifrån 

klusteranalysen kan vi se att dessa åsikter är sällsynta för 21–23 åringar i vårt urval. 

Personer mellan 21 och 23 år var den största gruppen i urvalet med 79 personer medan 

Miljömedvetna Maja endast består av två fall och är således i klar minoritet. 
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5.1.2 Ekonomiska aspekter 

Den ekonomiska världskrisen är sedan länge förbi och detta borde ha lett till att den 

yngre generationen sannolikt skulle ha återgått till att köpa dyrare viner (McClung et al., 

2015, s. 602). Dessa förväntningar verkar emellertid inte ha infriats, i varje fall inte i 

Sverige hos den yngre delen av Generation Y. Våra data från klustren tyder på att de 

flesta yngre personer i Generation Y är prismedvetna och tycker att det är viktigt att 

köpa ett vin som är prisvärt. Detta märks främst på klustren Njutaren Niklas med 42 

fall, det största klustret i åldrarna 21–23 år, och Osäkra Oskar på 14 personer, det 

största klustret för åldrarna 18-20 år som dessutom handlar mer bag-in-box än andra 

kluster. Dessa kluster spenderar hellre pengar på annat än vin. Rörande urvalet i sin 

helhet syntes det inte heller något märkbart som skulle peka på motsatsen. 

5.1.3 Oräddhet 

Oräddhet kan vi se är en aspekt som finns men inte lika markant som det beskrivs i 

tidigare forskning. En möjlig orsak till detta kan vara att vår enkät fångade upp de yngre 

åldersgrupperna i Generation Y. Yngre personer har mindre erfarenhet om alkohol 

vilket ger dem mindre självförtroende som konsumenter (Geringer et al., 2014, s. 173). 

Åldersgruppen 18–20 år har precis nått den lagliga åldern för alkoholkonsumtion på 

restauranger eller barer och 20-åringar får köpa på Systembolaget. Då är det rimligt att 

anta att dessa har mindre självförtroende. Detta kan vi se från resultatet där det största 

klustret inom 18–20 åringar, Osäkra Oskar, frågar om tips och råd i butiker och barer. 

  

Teague (2015, s. 4) fick fram att 86 procent av alla ungdomar skulle kunna köpa en 

flaska vin genom att endast beakta de visuella dragen av vinet, etikett, flaska och 

design. Thach och Olsen (2006, s. 307) menar också att etiketten är viktig för 

Generation Y. Detta stämmer överens med svenska Generation Y:s yngre åldersgrupper. 

Från Faktor 3 ser vi just att etiketten, designen och förpackningen är viktiga för de 

yngre åldersgrupperna. Vi kan inte säga att detta sker i samma utsträckning bland de 

resterande svenska individerna i Generation Y, men de yngre anser att dessa yttre 

egenskaper är de mest betydelsefulla. Detta är en motivering till att de är rädda och 

osäkra. De har mindre erfarenhet av köpprocessen vilket gör att de beaktar visuella 

indikatorer. 
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5.1.4 Word of Mouth 

I klusteranalyserna syntes lite förklaring bland frågorna rörande Word of Mouth. Detta 

beror på att respondenterna hade svarat mycket liknande på dessa frågor. Inom 

klusteranalyser med åldersgruppen 18–20 år hade de fyra grupperna svarat 4, 5, 5 och 4. 

De är alltså positivt inställda till att köpa viner som vänner och bekanta rekommenderar. 

Klustren med åldersgruppen 21–23 hade svarat 4, 4, 4 och 5. Denna fråga, 11, avspeglar 

fenomenet Word of Mouth bäst (Neuborne & Kerwin, 1999, s. 86). 

  

Frågan gällande huruvida respondenterna köper vin som deras föräldrar 

rekommenderar, hade klustren i  fyra av åtta fall svar över 3, de var alltså positivt 

inställda till detta. Detta stämmer bra överens med attityden i ett icke-vinproducerande 

land som Sverige till skillnad från traditionellt vinproducerande länder som snarare tagit 

avstånd från vinkonsumtion på grund av sina föräldrar (Atkin & Thach, 2012, s. 57). I 

Sverige tycks Generation Y istället ta hänsyn till sina föräldrars rekommendationer 

gällande vin. 

5.1.5 Emotionella aspekter 

Vårt resultat tyder på att personer i Generation Y är känslomässiga, men kanske inte i 

den utsträckning vi från början trodde. Från klustret Kalla Kalle kan vi se att det är 

mycket ovanligt att inte vara känslomässig. Kalla Kalle består endast av ett fall och är 

därför inte representativ för åldersgruppen. Klustret Njutaren Niklas är den största 

gruppen med 42 fall och anser sig vara neutrala till att känslomässighet är en egenskap 

som beskriver dem. Vi anser att emotionella aspekter har en större betydelse inom 

köpprocessen än vad som framkommit av analyser. Vår motivering till detta är att 

känslomässighet i relation till rationalitet/förnuftighet kan verka obetänksamt. En orsak 

till detta kan vara utformningen av vår enkät. Under den sista frågan som handlade om 

vilka egenskaper som beskrev respondentens personlighet bäst var de två sista 

alternativen rationell eller känslomässig. Eftersom vi ställde upp svarsalternativen på 

detta sätt tror vi att respondenterna såg de två sista alternativen i kontrast till varandra. 

På detta sätt blev egenskapen rationell det kloka alternativet och känslomässig det 

mindre kloka alternativet. 

  

Vi är relativt säkra på att emotionella aspekter spelar en större roll än vad vi tidigare 

trodde, detta kan vi se i resultatet under andra frågor där de emotionella aspekterna är 

mer underförstådda. Faktor 3 ramar in dessa. De viktiga egenskaperna för urvalet var 
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enligt ovan, etiketten, designen, förpackningen och det är grundläggande att dessa 

stämmer med konsumentens personlighet. Morton (2002, s. 48) anser att personer i 

Generation Y är känslomässiga eftersom de anser att yttre produktegenskaper är viktiga, 

att de ska passa konsumentens personlighet. Detta stämmer till fullo med svenska 

Generation Y:s yngre åldersgrupper. 

5.1.6 Livsnjutning 

Från den tidigare forskningen angående Generation Y:s köpprocess framgår det att de 

vill ha njutning och nöje (Pomarici &, 2014, s. 539; Morton, 2002, s. 49). Detta kan vi 

se överensstämmer med vårt resultat. Faktor 1 är den mest betydelsefulla faktorn och 

variablerna inom den är anledningarna till varför Generation Y dricker vin. Där kan vi 

se att den viktigaste variabeln för de yngre åldersgrupperna är att bli mer utåtriktad samt 

att det är avkopplande att dricka vin. Därefter kommer variabler som rör njutningen; det 

är festligt, det sätter guldkant på tillvaron, det ger berusning och det är roligt att gå ut på 

barer och restauranger. Variablerna har större betydelse för de yngre åldersgrupperna då 

faktorn har en crossloading till ålder på -0,229.   

  

Den främsta anledningen, att bli mer utåtriktad, förklarar den yngre åldersgruppen (18-

20) som nyligen har börjat att konsumera alkohol. I klustret Njutaren Niklas för 21-23-

åringar kan vi se att den anledningen inte längre är den största utan ersätts av njutning. 

5.2 De viktigaste drivkrafterna för den yngre delen av Generation Y 

När vi presenterade vår modell (Modell 1) rörande de viktigaste drivkrafterna i 

köpprocessen för Generation Y, såg rangordningen ut på detta sätt: 

Rangordning Drivkraft 

1. Livsnjutning 

2. Emotionella aspekter 

3. Word of Mouth 

4. Oräddhet 

5. Ekonomiska aspekter 

6. Hållbarhet 

Tabell 17, Aspekter i modell 1. 
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Vi kommer utifrån vårt resultat och vår diskussion att presentera en omformulering av 

modellen. Modellen kommer endast att beröra de yngre åldersgrupperna, 18-20 år samt 

21-23 år. 

  

Livsnjutning var den mest betydelsefulla aspekten inom modellen och är det 

fortfarande. Vi anser detta eftersom variablerna inom Faktor 1 handlar om njutning och 

nöje. Faktorn förklarar variansen av urvalet mest, med cirka 6,6 procent. Detta 

inkluderar dock även de äldre inom Generation Y och de utanför generationen. Den 

negativa crossloading till ålder förtydligar dock detta till en viss del. Klustergrupperna 

Osäkra Oskar samt Njutaren Niklas belyser även väsentligheten beträffande denna 

drivkraft. Dessa två kluster är markant större än de andra klustren inom deras respektive 

klusteranalyser. Personer inom grupperna drivs av en vilja att bli berusade, att bli mer 

utåtriktade samt av njutning och avkoppling. Dessa kluster bevisar tydligt att 

variablerna inom Faktor 1 är centrala för de yngre inom svenska Generation Y. 

  

Livsnjutning är den viktigaste aspekten för de yngre inom Generation Y. Som framgått 

ovan, har tidigare forskning inkluderat njutning i emotionella drivkrafter (Bruwer & 

Rueger-Muck, 2018, s. 1; Stępień, Lima & Hinner, 2018, s. 148; Vermaak & de Klerk, 

2017, s. 17). Detta motstred vi i teorin och presenterade livsnjutning som en särskild 

drivkraft i valet av vin. Blakney och Sekely (1994, s. 105) påpekar emellertid att 

njutningen en konsument får efter köpet påverkar deras köpprocess och valet i denna. 

Därför har vi valt att inte inkludera livsnjutning i vår modell av drivkrafter vid val av 

vin. Njutning och nöje är en följd av valet av vin efter det att valet och köpet har 

genomförts. Vi har valt att presentera livsnjutning som den aspekten yngre personer 

strävar efter i köpprocessen. Det är alltså ingen drivkraft i valet av vin utan njutning är 

en motivation till att genomföra valet av vinkonsumtion överhuvudtaget. 

  

Den emotionella aspekten är den viktigaste aspekten utöver livsnjutning för yngre i 

Generation Y. Vår motivering till detta är först och främst Faktor 3 som förklarar cirka 

4,8 procent av urvalets varians. Variablerna inom faktorn grupperar typ I yttre 

produktegenskaper och att det är betydande att dessa passar personens personlighet. 

Crossloading till ålder på 0,151 beskriver att dessa blir viktiga för de yngre. För det 

andra bevisar detta att de yngre ofta gör val som bygger på deras känslor gentemot 

visuella produktegenskaper (Morton, 2002, s.48).  Trots att vi inte såg en klar positiv 
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inställning till fråga 43, d.v.s. att respondenterna instämde med att de var 

känslomässiga, anser vi fortfarande att de emotionella aspekterna är betydelsefulla. 

  

Word of Mouth är inte en aspekt som har varit den mest synliga i resultatet och 

diskussionen eftersom den inte har stuckit ut. I faktoranalysen fanns det inte med några 

variabler angående Word of Mouth. Detta kan förklaras av att faktoranalysen inte var 

specificerad till den yngre delen av Generation Y, utan hela urvalet var med eftersom 

klusteranalyserna visar att 18–23-åringar värderar Word of Mouth högt. De är antingen 

positivt eller helt positivt inställda därtill. 

  

Ekonomiska aspekter var variabler som präglade hela resultatet. De yngre inom 

Generation Y anser att ekonomiska aspekter är viktiga, däremot inte vid valet av vin. 

Från klustren Osäkra Oskar och Osäkra Olivia ser vi att de hellre lägger pengar på 

annat än vin. Detta kan motiveras med att ekonomiska aspekter är centrala eftersom 

priset är viktigt. Men eftersom respondenterna från klustren anser att de är prismedvetna 

och att vinet ska vara prisvärt tycker vi att detta motiverar emotionella aspekters 

centrala roll. Prisvärdhet är något som styrs av de yttre produktegenskaperna eftersom 

vin är en konsumtionsvara och inte kan uppskattas förrän den är konsumerad (Barber et. 

al., 2007, s. 73). Köpprocessen för vin är komplex, beslut måste i många fall fattas på 

basis av de yttre egenskaperna vilket gör att processen snarare styrs av emotionella 

aspekter. 

  

Hållbarhet tog en större plats vid valet av vin än vi trodde trots att resultatet visar att de 

yngre är negativt inställda till de flesta frågor som berör detta. Faktor 2 förklarar näst 

mest av urvalets variation och har en positiv crossloading med ålder på 0,151. Variabler 

angående miljön och ekologiska produkter blir viktigare med åldern och är inte av stor 

betydelse för yngre inom Generation Y.  

  

Oräddhet antog vi till en början vara den tredje viktigaste drivkraften men denna har 

visat sig vara den minst betydelsefulla. Detta kan förklaras med att modellen nu 

beskriver de yngre åldersgrupperna. De är inte lika vana vid köpprocessen för vin vilket 

ger dem mindre självförtroende. Vid klustret Osäkra Oskar ser vi att individerna är 

osäkra i sina val av vin. Trots detta ber de inte om tips och råd utan beställer endast ett 

“glas vitt” eller ett “glas rött” när de är på restauranger eller barer. Inom Faktor 8 kan vi 
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även se att variabeln “jag känner mig säker i mitt val” har en positiv crossloading till 

ålder, vilket förtydligar de yngres rädsla och osäkerhet i köpprocessen.  
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6. Slutsats 

6.1 Uppsatsens bidrag 

Syftet med detta arbete var att analysera vilka drivkrafter som påverkar svenska 

Generation Y:s val i köpprocessen gällande vin. På grund av ramfel, övertäckning av de 

utanför Generation Y och undertäckning inom generationen presenterar vi resultat för 

de yngre (18–23) i Generation Y. Nedan visas vår slutliga modell som rangordnar olika 

drivkrafter vid valet av vin men också drivkraften för att genomföra valet av vin, 

livsnjutning. 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4, Omarbetning av 

Modell 1. Generation Y:s viktigaste drivkrafter inom köpprocessen för val av vin, för att få 

livsnjutning. 

 

Modellen ovan rangordnar Generation Y:s viktigaste aspekter inom köpprocessen. 

Emotionella aspekter väger tyngst och oräddhet minst. Livsnjutning är med för att 

visualisera att ungdomar inom Generation Y köper vin för att få livsnjutning. 

Köpprocessen för valet av vin motiveras av livsnjutning, det är därför svenska 

ungdomar inom Generation Y köper och konsumerar vin.  

Oräddhet

Hållbarhet

Ekonomiska aspekter

Word of Mouth

Emotionella aspekter

Livsnjutning 
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6.2 Teoretiskt bidrag 

Vårt teoretiska bidrag kommer att vara vilka drivkrafter som har störst betydelse vid 

valet av vin för de yngre i Generation Y. Vårt bidrag kommer att till stöd för forskning 

om vin samt Generation Y. Studien kommer också att föra forskningen vidare vad gäller 

skillnaderna mellan svenska Generation Y och de yngre inom generationen.   

  

Forskning kring Generation Y:s köpbeetende av vin är något som inte har studerats i 

Sverige tidigare. Vår studie påbörjar detta forskningsområde i Sverige och vi hoppas att 

det kommer att ge upphov till fortsatt forskning.   

  

Forskare har tidigare föreslagit att replikera studierna i andra länder för att jämföra om 

slutsatserna sammanfaller (Hristov & Kuhar, 2015, s. 14), något vi tillämpat. Vi har fått 

ökad förståelse för konsumentbeteendet hos den yngre delen av Generation Y i Sverige 

samt tagit hänsyn till deras psykologiska och sociologiska särdrag. Därmed har vi 

tillgodosett tidigare forsknings önskemål (Agnoli et al., 2011, s. 189). 

  

Vi har funnit att yngre svenskars konsumentbeteende är i enlighet med forskningen 

angående de yttre egenskaperna. Vi fann i likhet med den tidigare forskningen att dessa 

är centrala vid valet av vin (Johansson, J, 1989, s. 51; Manrai, Lascu & Manrai, 1998, s. 

591; Elliot & Barth, 2012, s.188). Vi kan också konstatera att det är yttre attribut av typ 

I som har starkast drivkraft vid valet av vin av den orsaken att de är emotionella. Detta i 

likhet med Morton (2002, s. 48), som hävdar att de yngre i Generation Y vill ha en 

design som de anser passar deras personlighet. Detta stämmer också med forskningen 

angående att Generation Y är känslomässiga (Schewe et al., 2013, s. 5). 

  

Ett av skälen till att vinkonsumtionen hos Generation Y i vinproducerande länder har 

minskat, enligt Thach (2013, s. 4), är att Generation Y inte vill följa sina föräldrars 

konsumtionsvanor gällande vin. Detta gäller inte de yngre i svenska Generation Y, utan 

de litar på sina föräldrars rekommendationer och omdömen beträffande vin. 

Konsumentbeteendet hos yngre åldersgrupper i svenska Generation Y kan också 

hänföras till forskning om exempelvis Storbritannien. Där de vanligaste 

konsumtionstillfällena för Generation Y är sådana där alkohol konsumeras för 

berusningens skull som vi också kan se i Sverige. Situationer som berusningsdrickande 
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och så kallad “preloading”, vilket innebär att köpa och konsumera alkohol innan man 

går till barer och diskotek (Ritchie 2009, s.175). 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

I vår studie har vi analyserat personer mellan 18 och 23 år i Generation Y. Detta bidrag 

kommer att vara viktigt för företag och deras marknadsföring till Generation Y. Vår 

studie har visat att yttre attribut är viktiga för målgruppen i fråga, detta har visat sig ha 

stor betydelse för marknadsförare som vill nå ut till 18-23-åringar i Generation Y. Det 

är viktigt att tänka på etiketten och designen eftersom de yngre i Generation Y fattar 

beslut utifrån dessa. De är emotionellt styrda och vill ha en vindesign som passar deras 

personlighet. I vilka miljöer och i vilket sällskap de dricker har också visat sig 

betydelsefullt. Berusningsdrickande och preloading är viktigt för Generation Y. 

Åldersgrupperna är neutralt inställda till hållbarhet och om företag vill framhäva 

information gällande hållbarhet, måste denna vara autentisk. Därutöver är de 

intresserade av att dricka för att bli mer utåtriktade, för att det är festligt och för att det 

sätter guldkant på tillvaron.  

  

Sammanfattningsvis bör marknadsförare som vill nå ut till den yngre delen av svenska 

Generation Y: 

-       Tänka på flaskdesign och etiketter som tilltalar målgruppen 

-       Tillämpa marknadsföringsstrategier som är lämpliga för målgruppens 

dryckesmiljöer 

-       Tänka på att de dricker främst för att njuta av livet på olika sätt 

-       Autentiska budskap 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att göra en liknande undersökning på nytt, med ett slumpmässigt 

urval med jämn fördelning av Generation Y så att resultatet blir representativt och kan 

representera hela svenska Generation Y. Det vore även intressant att fortsätta 

forskningen i skandinaviska länder som inte har en stor vinproduktion, som Norge och 

Finland där lite forskning ägt rum. 
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