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I 

Förord 

 

Med stort intresse har vi i denna studie fördjupat oss i ämnet lyxkonsumtion och har under 

arbetets gång förstått att det är ett ämne som kan diskuteras från flera olika håll. För vår del 

var det mest intressant att närma oss ämnet utifrån Generation Y:s perspektiv eftersom det är 

en generation vi som författare tillhör. Vi har därför själva upplevt att det är ett allt mer utbrett 

fenomen. 
 

Vi vill tacka vår handledare Bengt-Erik Larsson för alla kloka infallsvinkar, den intressanta 

dialogen som förts oss emellan och för den tid han har spenderat på att vägleda oss genom 

detta arbete. Givetvis vill vi också rikta ett stort tack till de deltagare som ville ställa upp på 

intervju och som gjorde det möjligt för oss att genomföra vår studie. 
 

Vi önskar dig som läsare en trevlig stund med vårt arbete och hoppas att Du finner det 

intressant! 
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Emelie Hagesund och Arijana Kapic 
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Abstract 
 

The interest for luxury products has increased around the world and has recently become 

more prominent in Sweden as well. The luxury market has in recent years gone through a 

transformation that has lead to the rise of a new luxury category that is more accessible to the 

globally growing middle-class. This new category is often referred to as new luxury which 

means a more accessible category of prestige products that are lower in price than the 

traditional luxury products. More and more luxury brands are choosing to implicate line 

extensions or brand extensions to be able to tap into a broader client base. However, 

extending the brand too much comes with risks as the perceived exclusivity of the luxury 

brand can be lost. Many line extensions are directly targeting younger consumers and 

Generation Y has been proven to be a favorable target group for the luxury market.   
  
The purpose of this study is to contribute with theoretical knowledge about which luxury 

products Swedish women of Generation Y consume. As well as what attitudes and values 

they have about luxury consumption and luxury brands in the categories of traditional luxury 

and new luxury. There seems to be a lack of studies in Sweden regarding the connection 

between Generation Y and luxury consumption, this study intends therefore to fill this 

knowledge gap. Eight semi-structured interviews were conducted with women between the 

ages of 20-26 that are consumers of luxury products. The results show that Swedish women of 

Generation Y mostly consume luxury products such as accessories and especially handbags. It 

is also evident that the overexposure of a luxury brand evokes negative attitudes towards the 

brand and that women easily get tired of the brand if they see it too often and if it is being 

used by people outside of their reference group. Based on the categorization of traditional 

luxury and new luxury we can see that Swedish women of Generation Y are aware of the 

differences between the categories. They did not however make a conscious distinction 

between line extensions and their parent brand which means that the line extension and the 

parent brand share the same image and perception of quality by Swedish women of 

Generation Y. From this point on the language of this study is in Swedish.  
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III 

Sammanfattning 
 

Intresset för lyxprodukter har ökat runt om i världen vilket också blivit allt mer framträdande i 

Sverige. Marknaden för lyxprodukter har de senaste åren förändrats och banat väg för en ny 

kategori av lyx tillgänglig för en globalt växande medelklass. Den nya kategorin benämns ofta 

som new luxury vilket innebär en åtkomlig kategori av statusgivande produkter som är lägre i 

pris än de traditionella lyxprodukterna. Allt fler lyxföretag väljer att expandera för att kunna 

nå en bredare kundbas och tillämpar därför produktlinjeutvidgning eller 

varumärkesutvidgning. En alltför omfattande expandering kan dock innebära risker eftersom 

den uppfattade exklusiviteten hos ett lyxföretag kan gå förlorad. Många underlinjer riktar sig 

mot en yngre kundbas och Generation Y har visat sig vara en fördelaktig målgrupp att rikta 

sig mot på lyxmarknaden.  
 

Denna studie har som syfte att bidra med teoretisk kunskap kring vilka lyxprodukter svenska 

kvinnor av Generation Y konsumerar och vilka attityder och värderingar de har kring 

lyxkonsumtion och lyxvarumärken inom kategorierna traditionell lyx och new luxury. Det 

tycks finnas en brist på forskning i Sverige som behandlar kopplingen mellan Generation Y 

och lyxkonsumtion, varvid denna studie fyller en viktig kunskapslucka. Åtta semi-

strukturerade intervjuer utfördes med kvinnor i åldrarna 20-26 som är konsumenter av 

lyxprodukter. Resultaten visar att svenska kvinnor av Generation Y främst konsumerar 

lyxprodukter i form av accessoarer och framförallt handväskor. Det framgår även att 

överexponering av ett lyxvarumärke frammanar negativa attityder och att de lätt tröttnar på 

det om de ser det för ofta och om det används av personer utanför deras referensgrupp. 

Utifrån kategoriseringen av traditionell lyx och new luxury kan vi se att svenska kvinnor av 

Generation Y är medvetna om skillnaderna mellan kategorierna. Dock gjorde de inte någon 

medveten skillnad mellan underlinjer och modervarumärken vilket innebär att dessa delar 

samma image och kvalitetsuppfattning hos svenska kvinnor av Generation Y.  
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1 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om lyxkonsumtion och lyxvarumärken som fått ett ökat fäste runt om i 

världen. Studien kommer att utforska svenska kvinnor av Generation Y:s attityder och värderingar 

kring lyxkonsumtion och lyxvarumärken inom de två kategorierna traditionell lyx och new luxury. 

 

1.1 Introduktion 
 

Lyxmarknaden är en marknad karaktäriserad av exklusivitet. Där finns varumärken som är 

präglade av drömmar, arv och känslor och som länge setts som en representation för olika 

samhällsklasser (Kapferer & Bastien 2012). Från att ha varit begränsat till kungligheter och 

aristokrater har lyx det senaste århundradet växt och utvecklats till att nå fler (Kapferer & 

Bastien 2012) och 2013 beräknades lyxsektorn vara värd 220 biljoner euro (The Economist 

2014). 
  
De senaste åren har marknaden för lyxprodukter genomgått en förändring och det har banat 

väg för en ny kategori av lyx tillgänglig för en globalt växande medelklass (Truong, 

Simmons, McColl & Kitchen 2008). Den nya kategorin benämns ofta som new luxury och har 

under det senaste decenniet varit föremål för allt mer omfattande forskning. Intresset för 

lyxprodukter har varit starkt sedan 1990-talets ekonomiska uppsving och är idag större än 

någonsin, inte minst i tillväxtländer som Kina, Indien och Brasilien vars befolkning upplever 

ett allt mer ökat välstånd (Yueh 2013). Allt fler har idag råd, och vill, uppgradera sig (trading 

up) inom vissa produktkategorier (Silverstein & Fiske 2003). Det kan handla om att vilja köpa 

en väska eller bil från ett lyxvarumärke, medan man konsumerar billigare produkter i de 

kategorier där man har ett mindre personligt intresse. New luxury träder här fram som en mer 

åtkomlig kategori av statusgivande produkter i kontrast mot de traditionella, oåtkomliga, 

lyxprodukterna vars främsta funktion är att agera som symboler för olika sociala nivåer 

(Kapferer & Bastien 2009). Varumärken som MICHAEL Michael Kors, Victoria’s Secret, 

BMW och Starbucks är enbart några varumärken som är förknippade med denna nya kategori 

av konsumtion. Detta fenomen har studerats i länder som USA, Frankrike och Tyskland och 

visar att trots att det kan finnas kulturella skillnader i vad man köper, så kvarstår begäret att 

vilja unna sig något dyrare produkter (Hennigs, Wiedmann, Klarmann, Strehlau, Godey, 

Pederzoli, Neulinger, Dave, Aiello, Donvito, Taro, Táborecká-Petrovicová, Rodríguez Santos, 

Jung & Oh 2012). 
 

Eftersom lyxkonsumtionen ökat i många delar av världen är det intressant att undersöka hur 

det framträder i Sverige. Inte minst inom Generation Y (födda mellan 1977-1994), den stora 

och köpkraftiga generationen som vuxit upp med många varumärken att välja bland och 

tillgängligheten att köpa dem (Bakewell & Mitchell 2003). Denna studie har som syfte att 

bidra med teoretisk kunskap kring vilka lyxprodukter svenska kvinnor av Generation Y 

konsumerar och vilka attityder och värderingar de har kring lyxkonsumtion och 

lyxvarumärken inom kategorierna traditionell lyx och new luxury. 

 

 

1.2 Bakgrund 
 

Lyxmarknaden är attraktiv för många företag och allt mer forskning bedrivs kring definitioner 

av begreppet lyx (Kapferer & Bastien 2012; Vigneron & Johnson 2004; Nueno & Quelch 

1998; Keller 2009). I samband med den växande new luxury-trenden används begreppet lyx 

allt mer vilket enligt Kapferer & Bastien (2012) försvagat innebörden av begreppet. Lyx är 



 

- 2 - 

erkänt att innehålla karaktärsdrag som överlägsen kvalitet (Vigneron & Johnson 2004) och 

exklusivitet i form av begränsad distribution (Kapferer & Bastien 2012) samt höga priser 

(Nueno & Quelch 1998). Enligt Kapferer och Bastien (2012) har lyxvarumärken oftast ett rikt 

arv, det vill säga att det finns en historia och en kultur kring dem. Nueno och Quelch (1998) 

belyser även att det finns ett ursprungsland som är starkt förknippat med varumärket.  
  
Ett ökat intresse från medelklassen kring lyx har frammanat demokratiseringen av 

lyxprodukter (Truong, McColl & Kitchen 2009; Kapferer & Bastien 2009), som är det som 

Silverstein och Fiske (2003) kallar new luxury. New luxury är lyxprodukter som introduceras 

i ett billigare prissegment, som trots en prissättning närmare middle-range (exempelvis H&M 

och Zara) kan erhålla en prestigenivå närmare traditionella lyxprodukter (Truong et al. 2009). 

Enligt Truong et al. (2009) kan dessa konsumeras av medelklassen i syfte att vilja efterlikna 

livsstilen av de rikaste i samhället, eller för att kvalitet och njutning har blivit allt viktigare 

element hos konsumenten. Enligt Vigneron och Johnson (2004) fyller lyx en symbolisk 

mening i en individs identitet. Framförallt är det kvinnor som i hög utsträckning använder 

kläder och mode i syfte att förstärka sin identitet (Bakewell, Mitchell & Rothwell 2006). 

Genom ett lyxvarumärke kan individer särskilja sig från andra men även visa att de tillhör en 

specifik grupp (Vigneron & Johnson 2004). 
 

Fler och fler lyxföretag väljer att expandera för att kunna nå en bredare kundbas. Detta kan 

kallas produktlinjeutvidgning vilket innebär att modervarumärket introducerar billigare 

underlinjer, eller varumärkesutvidgning som syftar till när modervarumärket ansluter till nya 

marknader med nya produktkategorier (Kapferer & Bastien 2012). En alltför omfattande 

expandering kan dock innebära risker för ett lyxvarumärke eftersom den uppfattade 

exklusiviteten hos ett lyxföretag kan gå förlorad (Phau & Cheong 2009; Keller 2009; 

Albrecht, Backhaus, Gurzki & Woisetschläger 2013). Enligt forskning gjord av Phau och 

Cheong (2009) har det även framkommit att underlinjer till stora, etablerade modehus kan 

erhålla samma image och kvalitetsuppfattning som modervarumärket bland konsumenter, i 

detta fall främst unga konsumenter. För att en varumärkesutvidgning ska bli framgångsrik 

måste lyxföretag vara selektiva och strategiska i sina beslut att expandera samt konsekventa 

(Keller 2009). Utöver varumärkesutvidgning och produktlinjeutvidgning tillämpar företag 

även licensiering, det vill säga att ett företag ger ett annat företag rätten att använda deras 

varumärke och ersättningen tilldelas då varumärkets ägare (Colucci, Montaguti & Lago 

2008).  
 

Tidigare har konsumenten inte haft någon påverkan på företag som producerar lyxprodukter 

(Silverstein & Fiske 2003). Efterfrågan var stor och råmaterialet var begränsat. Idag däremot, 

med den växande medelklassen som tack vare bland annat internet besitter kunskap om 

många olika produkter och dess tillgänglighet, kan man se ett tronskifte från producenten till 

konsumenten. Konsumenten behöver inte vänta på att produkterna ska nå dem utan de har 

makten att köpa och möjligheten att välja. Ett sådant köpkraftigt beteende överensstämmer 

med hur Generation Y beskrivs av bland andra Bakewell och Mitchell (2003), Eastman och 

Liu (2012) och Schewe, Debevec, Madden, Diamond, Parment, och Murphy (2013). Denna 

generation har visat sig vara kvalitetssökande, sofistikerad (Bakewell & Mitchell 2003; 

Schewe et al. 2013) och också mer benägna att uppgradera sig och konsumera lyxprodukter 

(Bakewell & Mitchell 2003; Eastman & Liu 2012). De har växt upp med internet och många 

mediekanaler som påverkat deras preferenser och val av inköp (Bakewell & Mitchell 2003). 

Begreppet Generation Y lanserades 1993 i tidningen Advertising Age (Horovitz 2012). Det 

finns olika definitioner kring när Generation Y börjar och slutar men denna studie förhåller 
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sig till Bakewell och Mitchells (2003) definition som innebär personer födda mellan 1977-

1994. 
  
Lyxkonsumtionen har brett ut sig runt om i världen och även i Sverige tycks intresset ha ökat. 

Modeforskaren Paula von Wachenfeldt poängterar i en artikel i DN från 2014 att det i Sverige 

länge funnits en kultur av att inte skryta med lyxprodukter för det har ansetts omoraliskt. Som 

exempel nämner hon hur många svenskar provocerades 2010 när Socialdemokraternas 

dåvarande partiledare Mona Sahlin fotograferades med en väska från Louis Vuitton intill sig. 

Hon hävdar dock att det under de senaste åren skett ett ökat intresse för lyxkonsumtion även i 

Sverige och som man gärna visar upp i sociala medier. 2011 sa Thomas Møller, vd för 

lyxagenturen och grossisten Group 88, till SvD att den skandinaviska konsumenten i allt 

högre grad påverkas av globaliseringen och har blivit allt mer medveten om varumärken, 

design och kvalitet.  

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Utifrån bakgrunden kring lyxkonsumtion och lyxvarumärken kan vi urskilja tre tydliga 

problem som vi finner mest intressanta att fördjupa oss i. Det första är oenigheter i 

definitionen av lyx, där lyxbegreppet diskuteras utifrån hur det på olika sätt beskrivs i 

forskningen. Det andra problemet, att möta kraven från en krävande generation, belyser 

problematiken kring lyxvarumärken när de försöker tillgodose Generation Y:s önskemål om 

statusgivande kvalitetsprodukter. Slutligen riktar vi fokus mot den svenska lyxkonsumtionen 

som tidigare varit nästintill obefintlig men som nu blir alltmer vanligt förekommande.   
 

1.3.1 Oenigheter i definitionen av lyx 

 

I samband med den ökande populariteten kring lyxprodukter och den uppsjö av forskning som 

tillkommit kring ämnet, har gränserna för vad lyx är blivit otydligare. Vad forskare anser är 

lyx och vad konsumenter anser är lyx överensstämmer inte alltid med varandra. Vad 

konsumenter uppfattar som lyx finns oftast en psykologisk förklaring till enligt Vickers och 

Renand (2003), vilket styrks av Tynan, McKechnie och Chhuon (2010) som menar att lyx är 

en subjektiv definition som börjar där det vardagliga slutar. Exklusivitet som är en starkt 

återkommande egenskap (Nueno & Quelch 1998; Kapferer & Bastien 2009; Berthon, Pitt, 

Parent & Berthon 2009; Godey, Lagier & Pederzoli 2009; Dubois & Paternault 1995), riskerar 

att gå förlorad när produkter eller varumärken som upplevs som lyx blir det vardagliga 

(Truong et al. 2009). 
 

Lyxvarumärken består bland annat av egenskaper som hög kvalitet, höga priser, begränsad 

distribution och arv (Kapferer & Bastien 2009; Keller 2009; Dubois & Paternault 1995). Det 

är dessa som skiljer dem från new luxury-varumärken. Silverstein och Fiskes (2003) 

definition av kvalitet innebär att produkten är fri från defekter och att traditionella 

lyxprodukter inte nödvändigtvis är direkt synonyma med kvalitet då många av dessa 

produkter är handgjorda. Kapferer och Bastien (2009) samt Nueno och Quelch (1998) 

understryker att lyxprodukter inte behöver vara perfekta men att det är vad som gör dem 

speciella. 
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1.3.2 Att möta kraven från en krävande generation 

 

Generation Y har växt upp med mängder av produkter och varumärken att välja mellan och är 

vana vid ständig tillgång till dessa genom internet (Bakewell & Mitchell 2003). De är 

materialistiska, söker kvalitet och har ett stort intresse av statusgivande produkter (Bakewell 

& Mitchell 2003; Eastman & Liu 2013). Marknadsförare har alltid dragits till unga, 

lättimponerade konsumenter i syfte att skapa lojala kunder ur ett livstidsperspektiv (Schewe et 

al. 2013). Generation Y är inget undantag. Det är en generation som har blivit målgrupp för 

allt mer marknadsföring (Bakewell & Mitchell 2003) och forskning visar att det är en 

fördelaktig målgrupp att rikta sig mot på lyxmarknaden (Eastman & Liu 2013). Många 

underlinjer till stora modehus profilerar sig specifikt till yngre statussökande konsumenter 

(Fernie 1997), exempelvis Marc by Marc Jacobs som vi i hög grad kan se satsar på 

ungdomlighet; 

 

“Marc by Marc Jacobs has always focused on mix-and-match separates. 

Hence, there are fun items like “scribble jeans” and Lego brooches. It’s not 

simply a price/value proposition that makes the line a success. Jacobs’s belief 

in fashion as a form of entertainment comes alive in his Marc by Marc Jacobs 

boutiques, where limited-edition merchandise (from condoms to galoshes), 

one-off collaborations (with, for instance, the movie director Sofia Coppola), 

and special events draw the cool kids out for a high-energy, participatory retail 

experience.” (Vogue.com/voguepedia 2014). 

 

För företagen finns det dock risker när ett varumärke breder ut sig på marknaden och 

strömmar längre ner i åldrarna än planerat, vilket kan demonstreras med ett exempel som new 

luxury-varumärket Abercrombie & Fitch (Silverstein & Fiske 2003). Det startade som ett 

varumärke förknippat med kvalitet och begränsad distribution. I takt med att det spred ut sig 

på marknaden började de dock tappa sin ursprungliga målgrupp, det vill säga trendkänsliga 

människor i tjugoårsåldern, till förmån för yngre tonåringar. Detta ledde till att de 

ursprungliga konsumenterna inte längre kunde känna någon emotionell koppling till andra 

trendkänsliga människor i deras egen ålder genom varumärket. 
  
Vi kan här urskilja ett dilemma för lyxföretag - att möta kraven från Generation Y på 

lyxprodukter genom att expandera, eller stå emot för att värna om företagets exklusivitet. 

Enligt Kapferer och Bastien (2009) bör inte lyxföretag ge vika för kundernas krav. Detta 

innebär inte att de aldrig bör lyssna till kunderna, men bara så länge det inte kompromissar 

med företagets identitet. Det finns dock en dragningskraft i att expandera varumärket till att 

vara mer åtkomligt för den växande massan. Enligt Kapferer och Bastien (2012) rör det sig då 

om kortsiktig vinst men Keller (2009) menar att det istället handlar om att fortsätta vara 

relevant på marknaden och etablera långsiktig lönsamhet. En varumärkesutvidgning eller en 

produktlinjeutvidgning som består av mer tillgängliga produkter kan även fungera som en 

inkörsport för nya kunder (Kapferer & Bastien 2009).  Parfymer och accessoarer är lönsamma 

exempel på produkter (Godey et al. 2009) som köps av konsumenter som substitut för de 

dyrare, mer exklusiva varorna som modervarumärket oftast står för (Phau & Cheong 2009). 

De mer tillgängliga produkterna drar sin legitimitet, sitt värde, från det dyrare segmentet som 

varumärket erhåller (Dubois & Paternault 1995). Genom varumärkesutvidgning eller 

produktlinjeutvidgning kan ett lyxföretag möta efterfrågan från bland annat de statuskrävande 

unga (Phau & Cheong 2009) men de begränsar samtidigt distributionen och skyddar de övriga 

produkterna eller varumärkena (Kapferer & Bastien 2012). Oftast berör dessa företagets 

grundkoncept. 
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När ett lyxföretag väljer att expandera och skapar för många underlinjer, eller sträcker sitt 

varumärke för långt med bland annat tillämpningen av licensiering, löper det risken att 

urvattna varumärket och skapa förvirring hos konsumenten. När Gucci på 1980-talet sträckte 

sitt varumärke till att omfatta allt från kläder och accessoarer till cigarettändare (Reddy, 

Terblanche, Pitt & Parent 2009) och sålde dessa genom ett flertal olika distributionskanaler 

förlorade företaget kontrollen kring försäljningen samt kvaliteten (Keller 2009). Guccis 

upplevda lyxvärde sjönk och återhämtade sig inte förrän företaget omarbetade sin strategi och 

tog tillbaka kontrollen över distributionen samt införde kvalitetskontroller på alla produkter 

(Reddy et al. 2009). Den nya strategin återinförde Gucci som en stark spelare på 

lyxmarknaden och 2007 var företaget det näst högst säljande modeföretaget i världen (Keller 

2009). 

 

Gucci står som exempel för problematiken som kan uppstå när de traditionella lyxföretagen 

väljer att expandera. För mycket exponering kan skada varumärket, men samtidigt måste det 

finnas en stor medvetenhet kring ett lyxvarumärke för att det ska vara åtråvärt av andra 

(Kapferer & Bastien 2012). Genom begränsad distribution försäkrar man exklusiviteten hos 

varumärket (Nueno & Quelch 1998), vilket i sin tur ökar efterfrågan. Det måste helt enkelt 

finnas fler som har kännedom om lyxvarumärket och önskar det, än de som faktiskt köper det 

(Kapferer & Bastien 2012). Människor köper de varumärken de är bekanta med men 

samtidigt finns paradoxen att ju större spridning, desto mindre lyxigt upplevs varumärket 

(Dubois & Paternault 1995; Silverstein & Fiske 2003). Vi ser att det är en svår balansgång 

lyxföretag måste bemästra. 
 

1.3.3 Den svenska lyxkonsumtionen 

 

Forskningen kring lyxvarumärken och lyxkonsumtion är relativt begränsad till USA och 

europeiska länder som Frankrike och Tyskland. När det gäller new luxury som är ett 

någorlunda nytt begrepp saknas det enligt Truong et al. (2009) såväl psykologisk som 

demografisk forskning, som även den är begränsad till främst USA. I Sverige har det länge 

ansetts omoraliskt bland befolkningen att skylta med lyxprodukter (Letmark 2014). Det finns 

dock tendenser till att det är på väg att ändras i och med fler etableringar av lyxbutiker i 

storstäderna (Dunér 2011; Elgstrand & Rågsjö Thorell 2013), hushållens ökade ekonomiska 

standard (SCB 2012) och genom användningen av sociala medier (Letmark 2014). På kort tid 

har stora internationella lyxvarumärken som Burberry, Louis Vuitton och Stella McCartney 

uppkommit på Biblioteksgatan i Stockholm (Elgstrand & Rågsjö Thorell 2013). Många är de 

företag som vill etablera sig i Stockholm och de välkomnas i takt med ökat internationellt 

intresse för Stockholm som shoppingstad. Detta tyder på att det är ett mer påtagligt fenomen i 

Sverige men akademiska studier i ämnet är få. Enligt siffror från SCB 2012 har svenska 

hushålls ekonomiska standard ökat med 42 procent under 2000-talet, vilket indikerar att 

svenskarna även i högre utsträckning har råd att köpa fler lyxprodukter.  
 

Utifrån ovan förda problemdiskussion kan både teoretiska och praktiska problem utläsas. Ett 

teoretiskt problem är att lyx som begrepp är subjektivt ur den aspekten att olika individer har 

olika definitioner av lyx beroende på livssituation. Följaktligen finns en svårighet i att 

definiera lyxbegreppet. Detta gör det svårt att kategorisera traditionell lyx samt new luxury. 

Det finns egenskaper som kan tillskrivas båda kategorierna men en tydlig kategorisering är 

beroende av den individuella ståndpunkt som intas i frågan. Samtidigt finns det problem i 

praktiken för företag i lyxbranschen när de försöker tillgodose andra segment än det 

ursprungliga segmentet.  Det finns en brist på forskning kring lyxkonsumtion i Sverige men 
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intresset för lyxprodukter finns. Hur det visar sig bland svenska konsumenter på ett djupare 

plan är dock inte lika utforskat.  
 

1.4 Syfte och problemformulering 

 

Denna studie har som syfte att bidra med teoretisk kunskap kring vilka lyxprodukter svenska 

kvinnor av Generation Y konsumerar och vilka attityder och värderingar de har kring 

lyxkonsumtion och lyxvarumärken inom kategorierna traditionell lyx och new luxury. Vi 

kommer således att i denna studie utgå från följande frågeställningar: 
 

● Vilka lyxprodukter konsumerar Generation Y och varför konsumeras dessa? 
 

● Vilka egenskaper associerar Generation Y till lyxvarumärken? 
 

● Vilka associationer har Generation Y till varumärken inom kategorierna traditionell 

lyx och new luxury och skiljer de på dessa? I så fall hur? 
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2 Teoretisk referensram 
Här presenteras teori som genom det induktiva förhållningssättet inhämtats parallellt med 

insamlingsprocessen av empiriskt material. De olika ämnena som lyfts fram skapar en fördjupad grund 

där teori har valts utifrån relevans för syftet. 
 

2.1 Traditionell lyx  

 

Lyxvarumärken har som funktion att skapa social distans mellan människor (Kapferer & 

Bastien 2009). De skapar en längtan att vilja tillhöra en högre samhällsklass och de får 

människor att drömma (Dubois & Paternault 1995). Enligt Kapferer och Bastien (2009) måste 

lyx förtjänas. Det finns olika hinder som människor måste ta sig igenom innan de kan äga en 

lyxprodukt, exempelvis ett ekonomiskt hinder eller ett tidsmässigt i form av lång väntetid för 

många lyxprodukter (Kapferer & Bastien 2009). Lyx innebär en känslomässig helhet, det 

räcker inte att en parfym enbart doftar gott utan flaskan måste också utstråla lyx och skönhet 

(Kapferer & Bastien 2009). Det är detta emotionella värde som är av vikt och som rättfärdigar 

de höga priserna (Vigneron & Johnson 2004; Nueno & Quelch 1998). Enligt Keller (2009) är 

logotyper, symboler, paketering och företagets namn viktiga faktorer som förmedlar den 

prestigefulla imagen för lyxvarumärken. Dels fungerar de som referenser för god kvalitet och 

prestige men de är även faktorer som sprider medvetenhet kring varumärket. För att det ska 

finnas människor som drömmer om ett varumärke måste det finnas en medvetenhet om 

lyxvarumärket och en uppfattning kring priset (Kapferer & Bastien 2009). En stor del av 

marknadsföringen av lyxvarumärken bygger därför på att rikta sig mot icke-konsumenter. Det 

måste helt enkelt finnas fler som har kännedom om lyxvarumärket och önskar det, än de som 

faktiskt köper det (Kapferer & Bastien 2012).  
 

2.2 New luxury 

 

Silverstein och Fiske (2003) lanserade begreppet new luxury och framhåller att det finns tre 

typer av kategorier som kan härledas dit – superpremiumprodukter, utvidgning av 

traditionella lyxvarumärken och masstigeprodukter. 
  
Superpremiumprodukter befinner sig i toppen av sin produktkategori när det gäller pris och 

kvalitet (Silverstein & Fiske 2003). Till exempel kan en konsument köpa Belvedere Vodka 

för ett dubbelt så högt pris som för Absolut Vodka, eller en kaffe från Starbucks istället för en 

kaffe från Statoil. Produkterna är inte nödvändigtvis så dyra att gemene man inte har råd med 

dem, men vid köp av dessa finns det ofta ett emotionellt engagemang för produkten som gör 

att individen är villig att spendera mer pengar på den. 
  
Utvidgning av traditionella lyxvarumärken innebär att ett varumärke som förknippas med lyx 

blir tillgängligt för en bredare målgrupp genom att företaget introducerar billigare versioner 

av sina produkter (Silverstein & Fiske 2003). Ett exempel på ett sådant varumärke är Michael 

Kors som med sin underlinje MICHAEL Michael Kors erbjuder kläder och accessoarer till ett 

lägre pris riktat till medelinkomsttagare (Reuters 2013).  
  
Masstigeprodukter, som är en sammanslagning av orden mass och prestige, är produkter som 

har en egen position ”between mass and class” som begreppet står för på engelska (Silverstein 

& Fiske 2003). Ett exempel är Calvin Klein och Ralph Lauren vars produkter kostar något 

över middle-range men långt under lyx. Enligt Truong et al. (2009) lyckas dessa produkter 
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uppnå en viss prestige trots att de är tillgängliga för en så stor målgrupp. En fördel med en 

masstigestrategi är dessutom att det finns en ytterst liten risk till varumärkesförsvagning som 

kan vara fallet med traditionella lyxvarumärken om de utvidgar sina produktlinjer nedåt. En 

förutsättning för att en masstigestrategi ska fungera är dock att tillgängligheten begränsas och 

att företaget skapar en prestigefull miljö kring det, till exempel genom att sälja det i finare 

gallerior.  
  
Produkter inom new luxury kännetecknas främst av att det finns en stark emotionell koppling 

och högt personligt engagemang till dem som enligt Silverstein och Fiske (2003) är högre än 

vid köp av traditionella lyxprodukter som framförallt köps för statusens skull. För att skapa 

det emotionella engagemanget kring produkten måste den också inneha en överlägsen nivå av 

tekniska och designmässiga funktioner och vara fri från defekter, något som Silverstein och 

Fiske (2003) kallar ”the ladder of benefits”. Företaget bakom produkten måste också ha 

tilltalande värderingar. Om en konsument väl börjat köpa dessa dyrare produkter med hög 

kvalitet har det visat sig att det blir det svårare att gå tillbaka till billigare produkter med låg 

kvalitet.  
 

Ett new luxury-varumärke bör enligt Silverstein och Fiske (2003) aldrig undervärdera sina 

kunder för att nå framgång. Med detta syftar de till att om en produktkategori är tillräckligt 

viktig för konsumenten kommer inte ett högt pris ha någon större inverkan på val av produkt. 

Dessutom bör företaget tänka som en outsider genom att ständigt vara trendsökande och 

innovativa. Inspirationen kan komma från traditionella lyxvarumärken eller andra kulturer. 

När en produkt väl slagit igenom kommer sannolikt nya konkurrenter uppkomma, vilket 

kräver att företaget även då satsar på att tänka utanför ramarna. 
 

2.3 Produktlinjeutvidgning och Varumärkesutvidgning 
 

Allt fler traditionella lyxföretag väljer att utvidga sina varumärken och produktlinjer (Phau & 

Cheong 2009; Keller 2009; Albrecht et al. 2013) för att kunna nå en bredare massa. Det är 

dock inte helt problemfritt. Enligt Kapferer och Bastien (2012) kan en produktlinjeutvidgning 

skada ett varumärke mer än en varumärkesutvidgning. Detta beror på att 

produktlinjeutvidgning berör företagets grundkoncept. Underlinjer som skapas är oftast 

billigare vilket bland annat innebär sämre kvalitet och till slut kan det bli svårt för 

konsumenter att skilja på vilka produkter som tillhör underlinjen och vilka som tillhör 

modervarumärket. Enligt forskning gjord av Phau och Cheong (2009) har det framkommit att 

underlinjer till stora, etablerade modehus erhåller samma image och kvalitetsuppfattning som 

modervarumärket bland konsumenter, i detta fall främst unga konsumenter. Produkter som 

säljs under samma namn delar samma identitet och kärnvärden vilket innebär att fokus inte 

ligger på vilken produkt som köps utan på vilket varumärke det är och vad det representerar 

(Dubois & Paternault 1995). Phau och Cheongs (2009) forskning visar även att yngre 

konsumenter använder sig av underlinjerna som ett tillfälligt substitut för modervarumärket 

som de inte har råd med. För att en varumärkesutvidgning ska bli framgångsrik måste 

lyxföretag vara selektiva och strategiska i sina beslut att expandera samt konsekventa (Keller 
2009). Keller (2009) anser att lyxföretag måste kontrollera sina strategiskt utvalda 

distributionskanaler för att värna om exklusiviteten. Många lyxföretag äger sina egna 

företagsbutiker och återförsäljare för att behålla denna kontroll.   
  
Oavsett inom vilken produktkategori ett lyxföretag väljer att expandera till så bör de vara 

konsekventa med sina grundprinciper, till exempel genom en fortsatt hög prisstrategi, för att 
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behålla exklusiviteten (Albrecht et al. 2013). Enligt Keller (2009) är Armani ett lyxföretag 

som expanderat stort men trots det lyckats ha kvar sin lyxstatus eftersom det finns en tydlig 

skillnad mellan de olika underlinjerna vilket minskar försvagningen av modervarumärket. 

Dels har företaget ett flertal produktlinjeutvidgningar med bland annat märken som Emporio 

Armani, Armani Exchange och Armani Privé som alla representerar olika prisklasser. Sedan 

har företaget även expanderat varumärket till att omfatta bland annat hotell, nattklubbar och 

inredning (Albrecht et al. 2013). Företag kan även använda sig av licensiering (Colucci, 

Montaguti & Lago 2008). Till skillnad från varumärkesutvidgning och produktlinjeutvidgning 

kräver licensiering lite ekonomisk investering av ett företag medan de drar nytta av sitt 

välkända varumärke. Licensiering kan dock innebära att lyxföretaget tappar kontrollen över 

produktionen och distributionen. Även det kan skada kvaliteten på produkterna och 

exklusiviteten eftersom lyxvarumärkets produkter kan hamna på försäljningsställen som inte 

gynnar företaget (Kapferer & Bastien 2012). 
  
En för omfattande expandering är inte det enda hotet mot lyxvarumärkens exklusivitet och 

status. Förfalskning av lyxvarumärken innebär att produkterna når personer som inte tillhör 

företagens ursprungliga målgrupp och bidrar dessutom till ökat antal användare av varumärket 

(Kapferer & Bastien 2012; Hieke 2010). Enligt Kapferer och Bastien (2012) förstör 

förfalskningar av lyxprodukter bland annat den sociala distansen som lyxvarumärken står för 

och de förstör drömvärdet. I Hiekes (2010) forskning framgick det att konsumenter inte anser 

att det finns någon större skadlig påverkan på exklusiviteten hos lyxvarumärken. Hieke (2010) 

noterade dock att hennes forskning var begränsad till studenter som inte nödvändigtvis var 

konsumenter av lyxvarumärken. Om ett lyxvarumärke är utsatt för förfalskning så kan det 

även ses som positivt i den bemärkelsen att det innebär att varumärket lyckats med att anses 

vara önskvärt (Kapferer & Bastien 2012). Lyxföretag kan dessutom se konsumenter av 

förfalskade lyxprodukter som framtida kunder av de äkta produkterna. Människor konsumerar 

ibland förfalskade produkter av ett lyxvarumärke för att de tycker om varumärket men inte 

har råd med det för tillfället. 
 

2.4 Orsakerna bakom ökad lyxkonsumtion 

 

Faktorerna bakom ökad lyxkonsumtion och demokratiseringen av lyxprodukter har både 

ekonomiskt och socialt ursprung (Silverstein & Fiske 2003). Allt fler idag utbildar sig, reser 

mer och tillgängligheten av lyxprodukter är högre än någonsin (Yeoman & McMahon Beattie 

2006). Dessutom har förändrade familjeförhållanden förändrat konsumtionen då allt fler gifter 

sig senare i livet och skilsmässorna ökar (Silverstein & Fiske 2003). Nyblivna singlar 

spenderar mer pengar på sig själva för att förstärka sitt personliga varumärke. En annan stor 

orsak bakom konsumtionen av new luxury är kvinnors ökade dominans på marknaden 

(Silverstein & Fiske 2003; Yeoman & McMahon Beattie 2006; Granot, Russel, Brashear-

Alejandro 2013). De senaste 60 åren har kvinnans roll och status förändrats dramatiskt i 

samhället (Granot et al. 2013). I dagens Sverige är den ekonomiska jämställdheten högre än i 

många andra länder och kvinnors sysselsättningsgrad ligger på 77 procent, vilket är långt över 

snittet på 62 procent i resten av Europa (Bernhardtz 2013). Enligt Yeoman & McMahon 

Beattie (2006) har kvinnors konsumtion blivit allt tydligare i lyxkategorin som tidigare främst 

handlade om mannens begär efter statussymboler. Detta gäller inte minst i USA där kvinnor 

står för 73 procent av hushållsspenderandet och i Kina där kvinnors lyxkonsumtion ökade 

med 22 procent från 2008 till 2010 (Granot et al. 2013). Enligt Wiedmann, Hennigs och 

Siebels (2009) värderar kvinnor egenskaper som kvalitet, unikhet och det sociala värdet på 
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lyxprodukter mer än män, som i större utsträckning köper lyxprodukter för att uppvisa 

ekonomisk framgång och prestation (O’Cass & McEwens 2004).  
 

Bakewell och Mitchell (2003) påvisar dessutom att intresset för lyx ökar med varje generation 

då de föds in i en allt mer materialistisk kultur där pengar blir allt viktigare. Yngre 

generationer tenderar att direkt koppla högt pris med kvalitet och är också mer benägna att 

uppgradera sig. Generation Y (födda mellan 1977-1994) är en stor och köpkraftig generation 

som introducerades för konsumtionssamhället tidigt och som vuxit upp med mängder av 

varumärken. Inte minst designervarumärken, exempelvis DKNY, som sedan 1990-talet blivit 

mer tillgängliga genom lägre priser och genom att finnas på outlets (Bakewell & Mitchell; 

Godey et al. 2008). Även Eastman och Liu (2012) fann i sin studie att Generation Y är mer 

benägna än tidigare generationer att konsumera lyxprodukter och Parment (2013) menar att 

det är en generation som gärna köper dyrare produkter om det tillför ett personligt värde. 

Enligt Parment (2013) är de väl medvetna om varumärkens image och det är också av stor 

betydelse när de gör sina val. Enligt Ruane och Wallace (2013) har uppkomsten av sociala 

nätverk, exempelvis Facebook, i hög grad påverkat konsumtionen hos den kvinnliga delen av 

denna generation. Genom sociala nätverk får de inspiration och nya ideer av såväl vänner, 

människor de inte känner, kända profiler och varumärkens egna sidor. Sociala medier 

fungerar på så sätt som en referensgrupp som även kan skapa trygghet i valet om vilka inköp 

individen kan göra.   
 

2.5 Lyxprodukter som förlängning av identitet 

 

Enligt Vigneron och Johnson (2004) fyller lyx en symbolisk mening i en individs identitet. 

Framförallt är det kvinnor som i hög utsträckning använder kläder och mode i syfte att 

förstärka sin identitet (Bakewell et al. 2006). Enligt Almadoss och Jain (2005) och 

Stokburger-Sauer och Teichmann (2011) kan detta handla om accessoarer, klockor och 

parfymer, vilka är produktkategorier som kvinnor har mer positiva attityder till än män. Grotts 

och Johnson (2013) menar att handväskor är en tydlig lyxprodukt som konsumeras av kvinnor 

inom främst Generation Y i syfte att stärka identiteten och uppvisa status. Handväskor och 

klockor är enligt Kapferer och Bastien (2012) produkter som kan ses av alla och som tydligast 

kan demonstrera en social distans. 

 

Genom ett lyxvarumärke kan individer särskilja sig från andra men även visa att de tillhör en 

specifik grupp (Vigneron & Johnson 2004). Studier av Escalas och Bettman (2005) visar att 

konsumenter känner större kopplingar till varumärken som används inom den grupp de anser 

sig tillhöra än till varumärken som används inom grupper de anser sig vara långt ifrån. 

Ägodelar kan ses som en förlängning av en individs identitet och kan även användas för att 

urskilja sig från mängden (Belk 1988). På så sätt har varumärken och produkter kommit att bli 

ett redskap för individer att stärka sin identitet och sin känsla av att vara unik. Detta är en 

intern process som beror på huruvida individen anser att produkten innehar en symbolisk 

mening och betydelse för andra (Ruvio 2008). Bearden och Etzel (1982) hävdar att 

lyxprodukter och produkter som visas upp offentligt oftast har en större symbolisk mening för 

individer. Populära produkter som används av många olika typer av människor kommunicerar 

sällan mycket om personen som använder dem. Det spelar ingen roll hur synlig en produkt än 

är, om alla har den finns det inget som är iögonfallande med den. Leibenstein (1950) 

diskuterar två effekter av vad som sker vid ökad popularitet av en lyxprodukt. The snob effect 

innebär att efterfrågan minskar när antalet köpare ökar, eftersom dessa individer vill vara 

differentierade från massan. The bandwagon effect innebär att efterfrågan ökar ju fler ur 
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individens referensgrupp som köper produkten. För att smälta in köper alltså individen samma 

produkter som de personer den associerar sig själv med. 
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3 Metod 
Med utgångspunkt i den här studiens syfte och forskningsproblem behövde vi samla in material som 

behandlade deltagarnas attityder och värderingar till lyxkonsumtion och lyxvarumärken. 

Datainsamlingen av empiriskt material skedde genom tillämpningen av åtta semi-strukturerade 

intervjuer. 
  

3.1 Metodbeskrivning 

  
Denna studie genomfördes genom en kvalitativ metod. Bryman och Bell (2011) menar att en 

kvalitativ studie passar bäst vid studier kring sociala processer och när studien behandlar 

frågor som rör människors varande, tänkande samt situationer. Enligt Malhotra och Birks 

(2006) är kvalitativ forskning även bra att tillämpa när det rör sig om känslig information eller 

undermedvetna känslor. De är svåra att få fram ur en individ på grund av att personen vill 

skydda sitt privatliv, sitt ego och status, eller på grund av att personen inte själv är medveten 

om vilka undermedvetna känslor, värdering och motivationer den har. I en kvalitativ studie 

kan dessa djupare faktorer nås. För att kunna tillgodose vårt syfte och svara på våra 

frågeställningar behövde vi samla in empiri som berörde målgruppens tankar och känslor 

kring de varumärken de är konsumenter av samt de varumärken som vi presenterade inom 

traditionell lyx och new luxury. Studien antog även ett induktivt förhållningssätt till 

forskningen då vi arbetade parallellt med teori och empiri. Däremot, eftersom vi i ett tidigt 

stadie av studien samlat teori och läst på om ämnet, påverkade det vårt tillvägagångssätt till 

datainsamlingen. Det innebär att studien inte är helt induktiv men enligt Bryman och Bell 

(2011) är det ytterst sällan en studie är det.  

  

3.2 Datainsamling av empiriskt material 
  
Genom appliceringen av en kvalitativ metod till studien gavs möjligheten att få en djupare 

insikt i deltagarnas personliga engagemang kring lyxkonsumtion. Med lyxkonsumtion avser 

vi användning av lyxprodukter, det vill säga oavsett om individen köpt eller fått produkten i 

present. Vi valde i denna studie att begränsa oss till kvinnors attityder då tidigare forskning 

har visat att kvinnors konsumtion av lyxprodukter är stark (Silverstein & Fiske 2003; Yeoman 

& McMahon Beattie 2006; Granot et al. 2013). Vi valde även att begränsa deltagarna till 

åldrarna 20-26 därför att dessa tillhör Generation Y, vilka enligt Eastman och Liu (2012) är 

mer benägna att konsumera lyxprodukter än tidigare generationer.  
  
För att på bästa sätt undersöka vår frågeställning valde vi intervjuer som insamlingsmetod för 

empirin. Kvalitativa intervjuer lägger vikt vid deltagarens synpunkter och är lämpliga 

eftersom de är flexibla och ger rika och detaljerade svar (Bryman & Bell 2011). Eftersom vi 

hade vissa specifika frågor vi ville ställa använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer. Åtta 

intervjuer genomfördes på olika platser i Sverige.  

3.2.1 Urval 
 

Deltagarna valdes genom ett ändamålsenligt urval. De är konsumenter av produkter som 

stämmer överens med de kriterier som framställs inom teorin för traditionell lyx och new 

luxury. Detta var ett strategiskt val eftersom ändamålsenligt urval innebär att deltagare väljs 

utifrån deras relevans avseende forskningsfrågan (Bryman & Bell 2011). Däremot kan 

resultaten inte generaliseras men detta var ej heller vårt syfte. Anledningen till att vi valde 
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konsumenter av lyx var för att de är personer som har ett intresse och en relation till ämnet. 

Det var av vikt för vårt syfte med denna studie att deltagarna var konsumenter av lyx eftersom 

vi skulle kunna se på fenomenet genom deras ögon. Vi ville ta del av deras tankar och synsätt 

på ett djupare plan. 

 

I studiens början var tanken att även låta våra initiala deltagare hänvisa oss vidare till andra 

potentiella deltagare, även kallat snöbollsmetoden. Detta gick ej att genomföra fullt ut då 

vissa tilltänkta deltagare inte kunde ställa upp. Eftersom tiden var begränsad bestod de 

slutgiltiga deltagarna av sex individer som var tillgängliga i vår närhet, samt två individer vi 

blev rekommenderade att intervjua. Fördelarna med att välja personer i vår närhet var att vi 

kände till att deltagarna var konsumenter av lyxprodukter. För deltagarna underlättade det att 

dela med sig av tankar och åsikter när de kände sig bekväma med oss som intervjuare 

eftersom lyxkonsumtion kan vara ett känsligt ämne. Samtidigt kan de ha undanhållit viss 

information om de upplevde att de inte ville koppla in oss i studien. Detta påverkade i så fall 

främst frågan kring ökad lyxkonsumtion i bekantskapskretsen. Utifrån resultaten för denna 

studie dock, kunde vi utläsa att deltagarna var öppna med oss och var villiga att dela med sig 

av sina tankar och erfarenheter. Fördelarna med att vi inte kände till två av deltagarna sedan 

innan var att vi som intervjuare var helt ovetandes om deltagarnas attityder och bakgrund och 

därmed inte ens kunde gissa åt vilken riktning intervjuerna kunde leda. Vårt val av deltagare 

resulterade även i en geografisk spridning då vi hade deltagare från större städer som 

Stockholm och Göteborg men även från mindre orter. Den geografiska spridningen var inte 

vårt huvudfokus i studien även om detta troligtvis påverkade deltagarnas uppfattningar om 

lyxkonsumtion. 
  
Enligt Bryman och Bell (2011) kan ändamålsenligt urval tillämpas för att få variation mellan 

deltagarna. I denna studie var däremot majoriteten av deltagarna studenter, vilket var en 

naturlig konsekvens av vårt urval då de flesta i vår närhet är studenter. Att studien till största 

del utgörs av studenter påverkade empirin på så sätt att deltagarna kunde relatera mer till 

varumärken inom new luxury eftersom de hade större ekonomiska förutsättningar att 

konsumera det i jämförelse med traditionell lyx. Trots att de var studenter, hade vi även vissa 

deltagare som var konsumenter av traditionell lyx också, om detta berodde på deras 

familjesituation eller för att de arbetade något vid sidan av studierna kan vi inte uttala oss om.  
 

3.2.2 Intervjuguide 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är en intervjuguide lämplig att använda vid tillämpning av 

semi-strukturerade intervjuer. Vår intervjuguide gav oss möjligheten att styra intervjun på så 

sätt att våra viktigaste frågor besvarades medan deltagarna fortfarande hade utrymme att svara 

fritt utan att behöva känna sig begränsade i sina svar. 
  
Den första intervjuguide vi utformade bestod av sex huvudfrågor (se bilaga 1). Dessa 

utformades med utgångspunkt i vad vi ansåg vara intressanta frågor att få svar på och hur väl 

de kunde tillmötesgå syftet. Till varje fråga resonerade vi kring tänkbara följdfrågor och även 

dessa antecknades för att vi inte skulle missa att fråga om viktiga detaljer. Majoriteten av 

frågorna var öppna så att deltagarna fick utrymme att svara så mycket som möjligt på varje 

fråga. Frågorna ställdes på ett sätt där vi inte gjorde skillnad på de olika kategorierna av lyx. 

Detta för att deltagarna själva skulle få värdera lyxfaktorn kring olika produkter och 

varumärken utan påverkan från hur vi som författare kategoriserat dem. Den inledande frågan 

i vår intervjuguide, ”Kan du berätta lite om vilka inköp du har gjort, alternativt presenter du 

fått de senaste tre åren som du anser innehar en högre nivå av lyx.” uppmanade deltagarna att 
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dels fundera kring sin egen lyxkonsumtion och dels till att själva dra gränsen för när ett 

varumärke blir lyx. Vår andra fråga handlade om vilka varumärken deltagaren inte skulle 

kunna tänka sig att köpa, vilken vi ansåg skulle ge en utökad bild av deltagarens attityder 

kring lyxkonsumtion. Vidare ställdes frågor kring om de själva upplever att lyxkonsumtionen 

har ökat, minskat eller är oförändrad i Sverige, i deras bekantskapskrets och i deras egna liv. 

Med inspiration från Dubois och Paternaults (1995) studie ställdes en fråga om vilket 

varumärke deltagarna skulle välja en produkt ifrån om de inte hade några ekonomiska 

begränsningar. Då drömmar är ett viktigt inslag inom lyx (Kapferer & Bastien 2012; Dubois 

& Paternault 1995) upplevde vi att den frågan var intressant för studien för att se var 

deltagarna själva sätter ribban om de får drömma fritt. De fick även tillskriva lyxvarumärken 

tre egenskaper som beskriver dem bäst och vilka varumärken de förknippar direkt till de 

orden. Med sista frågan ville vi utforska vilka associationer deltagarna fick när vi 

presenterade olika varumärken för dem. Vi visade logotyperna, en åt gången, och bad 

deltagarna beskriva varumärket samt avgöra om det var ett lyxigt varumärke. Att vi visade 

upp visuellt material var framförallt för att styrka varumärkesnamnen och för att deltagarna 

skulle få en så klar bild som möjligt av det varumärke som presenterades. I fall någon inte 

skulle känna till varumärket genom att vi endast nämnde namnet så skulle logotyperna kunna 

fungera som hjälpmedel. Alla varumärken förutom Michael Kors användes som exempel i 

forskningsstudierna av bland andra Silverstein och Fiske (2003), Kapferer och Bastien (2009) 

och Dubois och Paternault (1995). Michael Kors är ett varumärke som utmärkt sig de senaste 

åren genom sin framgångsrika underlinje MICHAEL Michael Kors (Reuters 2013), varvid vi 

ansåg att det var ett modernt och aktuellt varumärke att använda i associationsfrågan. De 

varumärken som vi visade våra deltagare under intervjun presenterades i en förutbestämd 

ordning, där det första varumärket, Victoria’s Secret klassas som ett rent new luxury-

varumärke. Vi presenterade också Ralph Lauren och Michael Kors som har både traditionell 

lyx under sitt modervarumärke, men också framgångsrika underlinjer i form av POLO och 

MICHAEL. Louis Vuitton, Christian Dior och Chanel står för traditionell lyx. Varumärkena 

presenterades i följande ordning: Victoria’s Secret, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Christian 

Dior, Michael Kors och Chanel. Det var ett strategiskt val att inte presentera ett traditionellt 

lyxvarumärke först eftersom vi inte ville att deltagarnas associationer kring new luxury-

varumärkena skulle påverkas av de traditionella lyxvarumärkena.  

 

Den första intervjuguiden testades sedan på en deltagare för att vi skulle få en uppfattning om 

hur väl frågorna fungerade i praktiken. Efter denna intervju samt efter feedback från 

handledare beslutade vi att ta bort frågan om det finns några varumärken deltagaren inte 

skulle kunna tänka sig att köpa. Under testintervjun upplevdes den frågan som förvirrande för 

deltagaren och vi insåg att frågans negativa klang stannade upp intervjun. I övrigt skedde inga 

större förändringar så den slutgiltiga intervjuguiden skiljde sig inte avsevärt från den vi sedan 

valde att använda till de andra intervjuerna (Se bilaga 2).   
 

3.2.3 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes i lugna miljöer, såsom i tysta lokaler på Campus Varberg samt i 

hemmamiljöer, där deltagarens fokus kunde riktas mot intervjun. Tre av intervjuerna var vi 

dock tvungna att genomföra per telefon då deltagarna befann sig på orter som Stockholm och 

Göteborg, samt i utlandet. Målet var att ha intervjuer där deltagarna var fysiskt närvarande 

men under arbetets gång fick vi anpassa oss utefter var deltagarna fanns och deras 

förutsättningar. Även om vi anser att svaren från dessa intervjuer håller samma kvalitet som 

övriga intervjuer där vi kunde vistas i samma rum, kan vi inte med säkerhet veta att deltagarna 

var ostörda och fullt fokuserade på vår intervju. Vi kunde inte heller observera kroppsspråk, 
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utan fick förlita oss på orden och tonfallet i rösten. Det var inte heller möjligt att visa 

logotyperna i vår associationsfråga under dessa intervjuer utan vi nämnde endast namnen på 

varumärkena. Hur detta påverkade svaren är svårt att avgöra, men vi själva anser att det inte 

hade någon större påverkan eftersom bilderna på logotyperna framförallt var tänkta att 

fungera som stöd. Därför valdes även logotyperna bort inför den sista intervjun som 

genomfördes. De fyra intervjuer som utfördes utan uppvisandet av logotyp har inte skiljt sig i 

svaren från de som visades med logotyp, varvid vi anser att de inte hade någon påverkan på 

deltagarnas associationer. Utöver huvudfrågorna ställdes även följdfrågor som syftade till att 

få deltagarna att vidareutveckla sina svar och tankar på en djupare nivå. En del följdfrågor 

ställdes mer frekvent än andra vilket berodde på deltagarnas initiala svar och om de redan 

hade berört följdfrågan eller inte.  
 

Tre av de semi-strukturerade intervjuerna genomförde vi separat eftersom vi som författare 

inte hade möjligheten att båda två närvara. Det innebar att det bland annat var svårt att 

anteckna under intervjun eftersom fokus låg på att lyssna på deltagaren samt observera 

beteende och uppvisade känslor. Trots detta anser vi att de intervjuer som genomfördes 

separat erhåller samma kvalitet som de övriga och att separata intervjuer inte har påverkat 

studiens slutresultat. Vi valde även att använda vår testintervju i analysen eftersom vi inte 

ändrade vår första intervjuguide i någon större utsträckning. Vi ansåg dessutom att den 

fungerade lika bra som de övriga intervjuerna, varvid vi tyckte det var synd att låta den gå till 

spillo. 
  
Ur en etisk ståndpunkt informerade vi våra deltagare om att studien rörde lyxkonsumtion samt 

lyxvarumärken och var noga med att påpeka att intervjun skulle spelas in. Detta för att ge 

deltagaren möjligheten att avböja att medverka om de inte kände sig bekväma med att spelas 

in. Det var ett medvetet val att inte avslöja mer om studien samt intervjufrågorna eftersom vi 

ville att deltagarna skulle uppvisa spontana reaktioner och tankar i takt med intervjun. Vi 

ansåg att om vi informerat dem om studiens syfte hade det påverkat dem att uttrycka sig på ett 

sätt som de trodde att vi eftersträvade. Eftersom vi gjort egna indelningar av lyx, traditionell 

lyx samt new luxury, ville vi inte påverka våra deltagare med den förutbestämda 

kategoriseringen utan vi ville höra deras personliga åsikter som ej var präglade av någon yttre 

påverkan. Deltagarna har även anonymiserats med fiktiva namn i denna studie ur hänsyn för 

deras privatliv. Dock behöll vi att skriva ålder och sysselsättning eftersom vi ansåg att det var 

relevant information för studien men deltagarna var informerade även om detta och gav oss 

sitt samtycke. Det var också viktigt att vi lyssnade aktivt på vad våra deltagare sa under 

intervjun, eller inte sa. Vi var beredda på att avbryta eller inte ställa vissa frågor om vi 

upplevde att deltagaren inte ville utveckla sina svar mer.  

 

3.3 Metodreflektion 

 

Trots att intervjuer kräver mer tid och inte skapar så stor bredd på forskningen, ansågs det 

vara det mest fördelaktiga metodvalet för denna studie. Eftersom tillämpningen av semi-

strukturerade intervjuer till denna studie bidrog med möjligheten att på ett djupare plan få 
förståelse för deltagarnas tankar och erfarenheter. Alternativa metoder till denna studie var 

fokusgrupper samt observationer. Fokusgrupper är bra att tillämpa när man vill studera 

grupprocessen, eller samla deltagare för att diskutera ett fenomen och skapa värderingar kring 

det (Bryman & Bell 2011). Denna metod valdes dock bort på grund av svårigheter att hitta 

samt samla ett flertal deltagare på samma plats vid en tidpunkt. Dessutom kan deltagare 

påverkas negativt av gruppeffekten i en fokusgrupp. De kan bli hämmade av de andra 



 

- 16 - 

deltagarnas åsikter, bli blyga och det finns risk för att vissa känner sig obekväma med 

sällskapet och vill därför inte dela med sig av sina tankar (Bryman & Bell 2011; Malhotra & 

Birks 2006). Eftersom denna studie berör lyxkonsumtion, något som kan vara ett känsligt 

ämne för vissa, ansågs intervjuer vara bättre lämpade för att få ärliga, djupa svar från 

deltagarna. En annan metod hade varit observationer. Observationer hade bidragit med en mer 

ytlig bild över deltagarnas konsumentbeteende men för denna studie behövde vi interagera 

med deltagarna för att kunna få en mer nyanserad uppfattning kring deras attityder och 

värderingar, därför valdes även observationer bort.  
 

3.3.1 Trovärdighet 

 

Trovärdighet motsvarar den kvantitativa forskningens interna validitet och det finns flera sätt 

att stärka trovärdigheten för en studie (Bryman & Bell 2011). Utifrån ett etiskt perspektiv 

informerades alla deltagare om studiens ämne och deltagarna har även anonymiserats. 

Genomgången av empirin var noggrann för att säkerställa att all viktig information 

presenterades i studien så det skulle finnas en god sammankoppling mellan vår empiri och de 

slutgiltiga resultaten av denna studie. Det fanns inte möjlighet att tillämpa 

respondentvalidering eftersom tiden för denna studie varit begränsad. Dessutom ville vi inte 

besvära våra deltagare ytterligare genom att skicka ut utskrifter för dem att läsa. Dock 

spelades alla intervjuer in och transkriberades. Detta har bidragit till att deltagarnas tankar och 

åsikter tydligt har skrivits ner och analyserats för att säkerställa en rättvis tolkning.  
 

3.3.2 Överförbarhet 

 

Överförbarhet i kvalitativ forskning motsvarar den kvantitativa forskningens externa validitet. 

Det syftar på om studiens resultat kan ses som överförbara till andra sociala miljöer och kan 

generaliseras (Bryman & Bell 2011; Ryen 2004). Eftersom kvalitativ forskning ofta berör 

mindre sociala miljöer kan en generalisering vara svår (Bryman & Bell 2011). I denna studie 

har, till största möjliga mån, ingående beskrivningar av empiriinsamling samt dessa resultat 

lagts fram. Vi är dock medvetna om att åtta intervjuer inte är tillräckligt för att generalisera 

Generation Y:s åsikter kring lyxkonsumtion. Vi ser däremot att denna studie bidrar med en 

inblick i den sociala miljön. Genom att ge detaljerade beskrivningar av de resultat som 

framkommit i denna studie finns möjligheten att utforma en grund för framtida 

generaliserbarhet, detta kallas ”thick description” (Bryman & Bell 2011; Ryen 2004).  
 

3.3.3 Konfirmering 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det omöjligt att erhålla total objektivitet i en studie. Vi 

försökte i största möjliga mån att inte påverka studien med personliga värderingar eller 

begränsa den till en viss teori. Eftersom denna studie antog ett induktivt förhållningssätt var 

samarbetet mellan teori och empiri i konstant rörelse där flera infallsvinklar samlades in för 

att bredda studien. Objektivitet var dessutom viktigt för oss vid intervjuerna eftersom vi ville 

nå deltagarnas personliga åsikter. Därför försökte vi att inte skilja på de kategorier av lyx vi 

studerat eller lägga några värderingar i de varumärken som uppvisades.   
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3.3.4 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet syftar på studiens kapacitet att replikeras, något som är svårare inom kvalitativ 

forskning än i kvantitativ (Bryman & Bell 2011). För att öka tillförlitligheten för denna studie 

har vi presenterat detaljerade beskrivningar om studien och processen. Vi har varit noga med 

att förmedla våra tankar och tillvägagångssätt kring utformningen av intervjufrågor, 

intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna. Utöver det har vi även presenterat hur 

empirin bearbetades och analyserades. Detta underlättar för framtida studier som önskar 

replikera eller dra inspiration från denna.   
 

 

3.4 Genomförande av analys 

 

Alla intervjuer transkriberades efter genomförandet för att underlätta analysprocessen. 

Intervjuerna varierade i tid, allt från cirka åtta minuter till cirka en halvtimme.  Detta berodde 

på deltagarnas individuella engagemang under intervjun och hur pass insatta de var i ämnet. 

När alla intervjuer var genomförda skrevs samtliga ut och bearbetades, en fråga i taget. Vi 

färgmarkerade, i olika färger, egenskaper som berörde traditionell lyx, new luxury, ekonomi, 

sociala aspekter och personliga attityder och värderingar. Svaren för varje fråga jämfördes 

med varandra för att hitta gemensamma nämnare. Dessa lyftes fram i studien tillsammans 

med svar som skiljde sig åt bland deltagarna och till slut presenterades det viktigaste från alla 

intervjuer i empirin.  
 

Utifrån de empiriska resultaten var vår plan att analysera en fråga i taget likt strukturen på 

empirin. Detta var dock ej genomförbart då vi tidigt insåg att kopplingen mellan teori och 

empiri krävde en annan form av struktur där kategoriseringen skedde per ämne och inte per 

fråga. En annan anledning var att deltagarna framförde vissa synpunkter på andra ställen i 

intervjuerna som var av vikt vid analyseringen av ett ämne. Till exempel såg vi det som 

nödvändigt att använda deltagarnas varumärkesassociationer från fråga fem i samband med 

våra olika ämnesval. Vi var noga med att behandla hela vårt empiriska resultat och att bemöta 

det från olika vinklar.  
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4 Empiriska resultat 
Nedan följer en presentation av de empiriska resultat som framkommit i denna studie. Resultaten följer 

den ordning som frågorna ställdes i till deltagarna enligt intervjuguiden. De viktigaste punkterna från 

alla åtta intervjuer har tagits fram och det har lagts stor vikt vid noggrannheten att få med alla 

deltagares synpunkter. 
 

1. Kan du berätta lite om vilka inköp du har gjort, alternativt presenter du fått de senaste tre 

åren som du anser innehar en högre nivå av lyx? 

 

Resultaten från den första frågan som berör inköp av produkter med högre nivå av lyx visar 

att majoriteten av våra deltagare har fått sina produkter i present av en närstående efter att ha 

önskat sig dem. De som har köpt sina produkter själva har övervägt sina beslut under en 

längre tid då produkterna varit kostsamma. De som har köpt presenter till andra och köpt 

produkter till sig själva har framförallt utfört sina inköp utomlands, som i Storbritannien, USA 

och Österrike, eller i de svenska storstäderna Göteborg och Stockholm. Inköpen har gjorts 

antingen i företagets egna butik eller på finare varuhus, med ett fåtal undantagsfall för outlets 

och flygplatser. 
 

Alla deltagare konsumerar accessoarer och/eller kosmetik från någon av lyxkategorierna. 

Endast två nämnde inköp av kläder eller skor från ett varumärke med en högre nivå av lyx. 

Främst är det produkter ur new luxury-kategorin som konsumeras, men traditionella 

lyxvarumärken finns också representerade. De varumärken som var mest återkommande var 

Chanel, Louis Vuttion, Mulberry, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs och Michael Kors. 

Andra varumärken som nämndes var DKNY, Roberto Cavalli, Ray-Ban, Apple, Lancôme, 

Miu Miu, Hunter och Twist & Tango. Dessa varumärken representerar dels modervarumärken 

men även new luxury-varumärken som kan kategoriseras som superpremium, masstige, 

varumärkesutvidgning eller produktlinjeutvidgning. Produkterna sträckte sig från väskor, 

plånböcker, klockor, solglasögon och smycken till parfymer, nagellack och ansiktskrämer. 

Främst är det väskor och klockor som konsumeras.  
 

De främsta anledningarna till att produkterna har köpts eller önskats är på grund av dess yttre 

egenskaper som utseende och design eller på grund av hedonistiska aspekter som den 

individuella känslan av välmående över att äga ett erkänt varumärke. För hälften av 

deltagarna var det viktigt att produkterna var från erkända varumärken, de andra deltagarna 

betonade mer att det var viktigt med kvalitet, att produkten föll dem i smak och att det 

upplevdes som fint och exklusivt. En deltagare betonade att det kan vara svårt som student att 

köpa dyra produkter ofta och en annan, som jobbar extra, nämnde att hon sparar för att kunna 

köpa dyrare produkter.  
  
2. Upplever du att lyxkonsumtionen i Sverige de senaste åren har ökat, minskat eller är 

oförändrad? 

 

Alla våra deltagare var eniga om att lyxkonsumtionen i Sverige har ökat eller börjar öka. 

Vissa var övertygade om en kraftig ökning, medan andra närmade sig svaret mer trevande. 
Många påpekade att var man bor i Sverige har betydelse för lyxkonsumtionen och belyste att 

det konsumeras mer i större städer, men några menade att det på senare tid även spridit sig till 

mindre orter. Majoriteten nämnde påverkan från sociala medier och att det har blivit allt 

vanligare att man exponeras för lyxprodukter på bloggar, Facebook och Instagram. Många 

deltagare poängterade även att de upplever att allt yngre människor är insatta i lyxkonsumtion 

och lyxvarumärken än vad de själva var vid den åldern. I samband med detta gav de exempel 

på varumärken som Michael Kors, Marc Jacobs, Primeboots, Hunter och Louis Vuitton.  
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De flesta uppgav att lyxkonsumtionen har ökat i den egna bekantskapskretsen och att de 

påverkas av varandra, även fast några påpekade att de är mer individualistiska i sina val nu än 

vad de varit tidigare och att de nu köper vad de själva vill ha. Den egna bekantskapskretsen 

kan enligt en deltagare även fungera som en referensgrupp när det gäller att få upp ögonen för 

nya produkter som inte nödvändigtvis måste vara varumärken man sedan tidigare haft 

kännedom om.  
 

Svaren varierade när den egna lyxkonsumtionen fördes på tal. Vissa var snabba på att 

konstatera att den egna lyxkonsumtionen ökat medan andra resonerade kring inkomstfrågan. 

Då många vi frågade var studenter var det många resonemang kring vad man har råd med och 

vilka prioriteringar som bör göras. Däremot påpekade en del att när de i framtiden har högre 

inkomster kommer kostnadsfrågan vara mindre relevant. Flera såg sina lyxprodukter som en 

investering och framhävde tidlösheten och det klassiska, det vill säga att produkten kommer 

hålla i flera år framöver. Det framgick även att många av deltagarna hellre köper dyrare 

produkter men färre och de som önskar sig dyrare produkter i present är medvetna om att de i 

så fall får färre presenter.  
 

3. Om du fick ge dig själv en present från ett valfritt varumärke, vilket varumärke skulle du 

välja?  
 

Majoriteten skulle vilja ha en väska från ett lyxvarumärke om de fick drömma fritt utan 

ekonomiska begränsningar. De varumärken som nämndes här var Hermès, Chanel, 

Balenciaga, Mulberry och Céline. Andra produkter inkluderade en klocka från Rolex, en bil 

från Bentley samt en kappa, kosmetik och skor från Chanel.  
 

Det fanns olika anledningar till varför det var just dessa produkter som önskades, men när det 

gäller Hermès Birkin bag och Bentley framhölls det dyra priset som en stark orsak. Det vill 

säga att det inte är något man skulle ha råd med i vanliga fall och att man skulle vara ensam 

om ägandeskapet. Båda dessa varumärken kopplades också till framgång och att kända 

människor har dem. Tydlig exponering genom TV och sociala medier återkommer även i 

svaren vad gäller Rolex och Chanel. Förutom detta framhävdes egenskaper som snygg och 

tidlös design, status och ett väletablerat varumärke när det gäller Chanel och Hermès. 
 

4. Om jag säger lyxvarumärken, vilka är de tre egenskaperna du tänker på då? 

 

Alla deltagare utom tre lyfte fram kvalitet som en topp-tre-egenskap förknippat med 

lyxvarumärken. Även unikt och höga priser är återkommande bland deltagarna. Förutom 

dessa användes ord som popularitet, väletablerat, känslan, detalj, elegans, glamour, exklusivt, 

trendigt, snyggt, stiligt, exklusiva tyger och originellt tills det blir trendigt, för att beskriva 

lyxvarumärken. De varumärken som deltagarna förknippade med dessa ord var främst Chanel 

och Louis Vuitton men även varumärken som Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Tory Burch, 

Balenciaga, Rolex, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs och Michael Kors. De två sistnämnda 

beskrivs dock av några som trendiga och vardagliga.  
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5. Jag kommer nu säga namnet på sex stycken varumärken och skulle vilja att du anger vilka 

associationer du får till var och ett av dessa. 
 

Victoria’s Secret? 

 

Detta varumärke förknippades starkt med underkläder, body lotions, dofter, sina påsar och 

sina glamorösa shower med kända fotomodeller. Några deltagare upplevde det som lyxigare i 

Sverige jämfört med utomlands, exempelvis USA där några av deltagarna varit. Där 

upplevdes varumärket som vanligare men att det börjar etablera sig även i Sverige. Vissa 

påpekade att de ser varumärket allt oftare i Sverige, bland annat på sociala medier, och en 

deltagare uttryckte att ju fler affärer som tar in Victoria’s Secret i sortimentet ju mindre 

glamoröst kommer det att uppfattas. Åsikterna gick isär angående om varumärket står för lyx 

eller inte. För några var det lyx och för andra var det inte lyx. Några upplevde Victoria’s 

Secret som lyx innan men kunde inte längre känna att varumärket står för det idag. Förövrigt 

förknippades Victoria’s Secret med höga priser. Åsikterna kring kvalitet varierade men det 

var ett varumärke som väckte starka, positiva känslor hos flera av deltagarna.  
 

Ralph Lauren? 

 

Ralph Lauren var ett varumärke som deltagarna inte hade någon större erfarenhet av. Många 

förknippade det med manligt, sportigt, parfymer, pikétröjor och basplagg. Endast en deltagare 

skiljde på Ralph Laurens POLO-linje och de dyrare Ralph Lauren-linjerna. Många deltagare 

klassade Ralph Lauren som ett lyxvarumärke eftersom de förknippade det med god kvalitet, 

höga priser och glamoröst. De andra deltagarna upplevde Ralph Lauren som ett något 

billigare lyxvarumärke. En deltagare ansåg att det var ett varumärke i stil med Michael Kors 

och DKNY men inte som Balenciaga eller Dolce & Gabbana som upplevdes som dyrare 

varumärken. Enligt några deltagare har Ralph Lauren sjunkit lite, det har blivit allt vanligare 

och det är inte svårt att få tag på det.  
 

Louis Vuitton? 

 

Louis Vuitton var starkt förknippat med lyx. Många förknippade det med väskor, med Louis 

Vuittons klassiska mönster, höga priser, Frankrike och Paris, kända människor, filmer och att 

det är ett lyxvarumärke som fler äldre personer använder. För några deltagare var det ett 

varumärke som inte är tillgängligt överallt medan andra påpekade att Louis Vuitton tappat i 

värde på grund av många förfalskade produkter. En deltagare upplevde det som svårt att skilja 

på en äkta väska från Louis Vuitton och en förfalskad vilket innebär att hon istället lägger mer 

fokus på personen som bär varumärket för att kunna avgöra om väskan är äkta eller inte.  
 

Christian Dior? 

 

Christian Dior var det varumärke som de flesta hade svårt att resonera kring. Ingen hade 

någon större erfarenhet av det förutom deras parfymer och kosmetikautbud. Dock 

förknippades även skor, solglasögon samt kläder till varumärket. En deltagare påpekade att 

varumärket inte exponeras så mycket längre, exempelvis i ELLE och Vogue, som det gjordes 

förr och två deltagare menade att det inte är ett varumärke de har sett människor bära. Alla var 

dock enade i att Christian Dior är ett lyxvarumärke som är exklusivt, dyrt och inte så 

tillgängligt. En deltagare associerade Christian Dior även med high-fashion och handgjort.  
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Michael Kors? 

 

Ingen av våra deltagare ansåg att Michael Kors var ett lyxvarumärke i traditionell bemärkelse 

utan de menade att det är lyx som man har råd med. Majoriteten upplevde att Michael Kors är 

ett varumärke som är vanligt förekommande och att det främst är ett varumärke vars 

målgrupp är yngre människor. De flesta associerade varumärket med väskor, plånböcker, 

klockor och accessoarer. En deltagare skiljde på varumärket Michael Kors och den billigare 

underlinjen MICHAEL Michael Kors och ansåg att detta var ett bra sätt att nå en bredare 

målgrupp men att det även drar ner Michael Kors som lyxvarumärke. Flera deltagare menade 

att varumärket börjat förlora sitt värde på grund av att många använder det. Många 

poängterade att det är ett trendigt och populärt varumärke som har bra priser och som de 

därför har råd med. En deltagare uttryckte starkt att det är hennes favoritvarumärke.  
 

Chanel? 

 

Chanel är ett lyxvarumärke enligt alla deltagare och flera placerade Chanel i samma kategori 

av lyx som Christian Dior och Louis Vuitton. Majoriteten förknippade varumärket direkt med 

väskor och accessoarer, dock nämnde några deltagare även kläder men en deltagare 

ifrågasatte om de ens hade kläder i sitt sortiment. Många deltagare beskrev Chanel som 

elegant, kvinnligt, exklusivt, stilrent och klassiskt och två deltagare kommenterade att det är 

ett väletablerat varumärke. Chanel var ett omtyckt varumärke bland deltagarna och en 

deltagare uttryckte att det är hennes favoritvarumärke. En annan poängterade att Chanel aldrig 

har sänkt sig till att inkludera billigare produktlinjer.  
 

Övriga synpunkter och noteringar 

 

Majoriteten av deltagarna som intervjuades uppvisade positiva känslor till ämnet och 

framförallt om deras favoritvarumärke dök upp. Flera deltagare belyste att de söker 

lyxprodukter som är stilrena och tidlösa och att de inte vill att de ska vara vräkiga eller 

plottriga. Enligt en deltagare är det av större vikt att det syns att produkten har bättre kvalitet 

och att varumärket kan ge dem fördelar vad gäller bemötandet i butiker som säljer 

lyxvarumärken. En annan deltagare uttryckte att om hon hade haft råd skulle hon hellre köpt 

en Louis Vuitton-väska än en Michael Kors-väska, trots att hon anser att designen på dessa är 

mindre tilltalande. 
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5 Analys 
Utifrån de empiriska resultaten följer här en djupare analysering av deltagarnas svar. Dessa 

kategoriseras per ämne och vävs samman med den forskning som presenterades i studiens inledning 

och teoretiska referensram. 

5.1 Accessoarer och butiksmiljöer 

 

När deltagarna berättade om sina inköp framgick det att det i högsta grad är accessoarer som 

konsumeras, främst handväskor. Detta överensstämmer med hur Almadoss och Jain (2005) 

och Stokburger-Sauer och Teichmann (2011) beskiver att kvinnor har positiva attityder till 

accessoarer, klockor och parfymer samt Grotts och Johnsons (2013) teori om att handväskor 

är en tydlig statusprodukt som konsumeras inom Generation Y. Precis som Kapferer och 

Bastien (2012) tror vi att status är en stor faktor till att det främst är accessoarer som 

konsumeras av deltagarna då det är dessa som tydligt syns och som andra människor kan 

lägga märke till. Dessutom är det dessa produkter som är prismässigt åtkomliga då de flesta vi 

intervjuade är studenter. Deltagarna uppvisade medvetenhet kring varumärkenas image och 

hade tydliga åsikter om många av dem. De hade stor kunskap om det som de själva ägde och 

det som de önskade sig, vilket stämmer med hur Parment (2013) beskriver att Generation Y är 

väl medvetna om varumärkens image. En tydlig gemensam nämnare bland många av 

deltagarna som köpt lyxprodukter är att de har varit utomlands och gjort sina inköp där. 

Silverstein och Fiske (2003) nämner resandet till andra länder som en orsak till ökad 

lyxkonsumtion. Vi tror att det finns en känsla av prestige, det vill säga att deltagaren inte köpt 

produkten på samma ställe som alla andra. Det känns mer unikt att ha köpt en produkt i, 

exempelvis, London än i Sverige. Autencitet tror vi också har betydelse då produkter köpta 

utomlands ger en starkare känsla av att man är en del av den kulturen eftersom 

lyxkonsumtionen är mer utpräglad utomlands. Detta är dock inget som kunde bekräftas i 

intervjuerna eftersom det inte var någonting vi frågade om. Det framgick även att produkterna 

främst har köpts på finare varuhus som Selfridge i London och NK i Stockholm och 

Göteborg, eller i företagets egna butik. Ingen nämner att de har köpt produkterna på internet, 

trots att många av produkterna i new luxury-kategorin finns att köpa där. Deltagarna som är 

uppväxta med internet enligt Bakewell och Mitchells (2003) beskrivning av Generation Y har 

trots denna vana alltså inte anammat inköp av lyxprodukter via e-handelsbutiker. Vårt 

resonemang kring detta är att det är upplevelsen i sig som är viktig, att gå in i butiken, känna 

av atmosfären och köpa en lyxprodukt som man längtat efter. En av deltagarna beskriver det 

på följande sätt: 
 

“Jag älskar den känslan när man är i en storstad och går in i en av de här stora, 

fina butikerna och faktiskt kan komma ut därifrån med den här fina påsen med 

något innehåll som man verkligen värdesätter högt. Det betyder mer tycker 

jag.“ 

- Nathalie, 20 år. 
 

Dagens lättillgänglighet av lyxprodukter som lyfts fram av Silverstein och Fiske (2003) 

verkar inte vara det viktigaste för deltagarna, utan längtan efter att besöka butikerna och köpa 

produkterna på plats verkar vara av större betydelse. För new luxury-varumärken kan detta 

beteende vara en fördel eftersom en prestigefull butiksmiljö är viktigt för att inte varumärket 

ska tappa i status, vilket Truong et al. (2009) belyser.  
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5.2 Varumärkesutvidgning och underlinjer som inkörsport 

 

Trots att det främst är varumärken inom new luxury som konsumeras så är även några 

deltagare konsumenter av traditionella lyxvarumärken. Det handlar då framförallt om 

kosmetik, bland annat nagellack från Chanel samt parfymer från Dior, Roberto Cavalli och 

Gucci men några deltagare äger även väskor från traditionella lyxvarumärken. Här rör det sig 

om varumärkesutvidgning från företagens sida där de har introducerat nya produkter till en 

bredare marknad och drar nytta av sitt erkända varumärke. Enligt Kapferer och Bastien (2009) 

fungerar en varumärkesutvidgning som en inkörsport för nya kunder. Dessa billigare och mer 

tillgängliga produkter, som våra deltagare är konsumenter av, ser vi som tillfälliga substitut 

för de dyrare produkter som tillhandahålls av de traditionella lyxvarumärkena. Något som 

stämmer överens med Phau och Cheongs (2009) forskning. Det vi fann intressant med våra 

deltagares svar var att de parfymer som konsumeras enbart tillhör traditionella 

lyxvarumärken. Vi ser det som ett exempel på att inköp av mer åtkomliga produkter från ett 

traditionellt lyxvarumärke innebär en önskan att vilja tillhöra det varumärket men på grund av 

ekonomiska hinder tillgodoser man den önskan med, exempelvis, parfymer och kosmetik. 

Några av våra deltagare nämnde starkt att den dag de har större inkomst kommer de inte att 

lägga någon större vikt vid vad produkter kostar utan kommer då unna sig mer. En deltagare 

betonade att känslan av att äga en parfym från Gucci eller Marc Jacobs är större än att äga en 

parfym från Britney Spears eftersom de upplevs som dyrare och mer exklusiva. Här kan vi se 

att dessa varumärken har lyckats i sin varumärkesutvidgning då de varit konsekventa med 

bland annat sina priser, vilket Keller (2009) betonade var viktigt vid en framgångsrik 

varumärkesutvidgning. Christian Dior var ett intressant varumärke eftersom få av våra 

deltagare hade någon direkt erfarenhet av varumärket eller insikt i det utöver parfym och 

kosmetik. Vid associationsfrågan hade våra deltagare svårt att relatera till Dior men alla var 

dock överens om att det var ett lyxvarumärke. Kapferer och Bastien (2012) menar att 

varumärkesutvidgning eller produktlinjeutvidgning kan tillämpas på så sätt att det skyddar 

modervarumärket och företagets grundkoncept om det görs rätt. Christian Dior tycks här ha 

lyckats skydda grundkonceptet från den bredare målgruppen medan företaget samtidigt 

introducerat dem till sitt varumärke genom billigare produkter som, exempelvis, parfymer.  
 

Majoriteten av deltagarna har någon koppling till produktlinjeutvidgning, oavsett om de har 

köpt till sig själva eller i present har de erfarenhet av underlinjer. De främsta är MICHAEL 

Michael Kors och Marc by Marc Jacobs. Väskor, plånböcker och klockor är de populäraste 

produkterna från respektive varumärke och båda väckte blandade känslor hos deltagarna. 

Trots att dessa varumärken var populära bland våra deltagare så var det få som skiljde på 

underlinjen och modervarumärket. Majoriteten av deltagarna benämnde underlinjen 

MICHAEL Michael Kors som enbart Michael Kors och även Marc by Marc Jacobs 

benämndes av några deltagare som enbart Marc Jacobs. Dock fann vi det intressant att fler 

deltagare kunde urskilja Marc Jacobs underlinje från modervarumärket än vad de kunde med 

Michael Kors. Bara en deltagare betonade att det rörde sig om den billigare underlinjen 

MICHAEL Michael Kors. Resultaten var detsamma för varumärket Ralph Lauren, enbart en 

deltagare gjorde skillnad på Ralph Lauren som varumärke och dess övriga produktlinjer som 

POLO Ralph Lauren och Lauren Ralph Lauren. I Phau och Cheongs (2009) forskning 

framgick det att underlinjer till stora modehus delar samma image och kvalitetsuppfattning 

som modervarumärket bland främst yngre konsumenter. Varumärket Michael Kors samt 

varumärket Ralph Lauren tycks, enligt resultaten från denna studie, stämma in på detta. Det 

kan vi se som både positivt och negativt. Det är positivt i den bemärkelsen att även 

underlinjerna kan upplevas som exklusiva och om konsumenter av underlinjer är nöjda med 

sina inköp kan det innebära att de även skulle vilja ha produkter från modervarumärket. Vi 
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tror att det kan skapas ett emotionellt engagemang mot hela varumärket om konsumenten är 

nöjd med sina inköp från en underlinje. Risken finns däremot att en missnöjdhet kring kvalitet 

eller en känsla av överexponering kring underlinjerna medför en försämrad imageuppfattning 

kring hela varumärket.  
 

5.3 Ökad lyxkonsumtion och överexponering  

 

Flera av deltagarna uppger att den egna lyxkonsumtionen har ökat och några menar att de idag 

inte skulle köpa en väska som inte är från ett lyxvarumärke. Silverstein och Fiske (2003) 

belyser att det blir svårare att sluta konsumera kvalitetsprodukter i en kategori om man väl har 

börjat, vilket vi tror är en av anledningarna till deltagarnas ökade lyxkonsumtion. Samtidigt 

som flera deltagare uppger att deras egna lyxkonsumtion ökat och att det är viktigt att deras 

produkter är från ett erkänt varumärke, uppger de också att de lätt tröttnar på ett varumärke 

när det exponeras för mycket. En möjlig orsak till det är att det symboliska värdet i produkten 

försvinner om alla har det. Precis som Bearden och Etzel (1982) menar så blir det svårare att 

identifiera sig med produkter som ägs av många olika typer av människor. Flera påpekade att 

de förknippar Victoria’s Secret med en bred målgrupp och att de inte längre ser det som lyx 

när varierande typer av människor handlar i butiken. Även Michael Kors associerades av flera 

som ett varumärke som används av många yngre tonåringar, vilket av dem underströks som 

någonting negativt. När ett varumärke i allt högre utsträckning börjar sprida sig nedåt i 

åldrarna finns det enligt Silverstein & Fiske (2003) en risk för företaget att tappa den 

ursprungliga målgruppen som inte längre ser varumärket som attraktivt. Vi tror att många av 

våra deltagare som är mellan 20-26 har svårt att identifiera sig med yngre människor i tonåren 

eftersom de inte är en del av deras referensgrupp. Vi tror inte heller att det är något som 

eftersträvas och om allt fler yngre människor i tonåren använder sig av Victoria’s Secret och 

Michael Kors, finns risken att dessa varumärken inte längre anses vara aktuella för unga 

vuxna.  
 

Vi kan också utläsa tendenser både vad gäller the snob effect och the bandwagon effect 

(Leibenstein 1950). Dock kan tendenser till båda dessa utläsas hos samma personer vilket kan 

betyda att det är en tunn linje mellan viljan att sticka ut och viljan att smälta in. Många 

deltagare resonerade kring att deras inköp påverkas av den egna bekantskapskretsen såväl 

som kända människor de ser genom olika medier, vilket tyder på en bandwagon effect då 

dessa vill ha produkter som deras referensgrupp konsumerar. The snob effect visade sig också 

då några av deltagarna demonstrerade kraftigt negativa attityder till varumärken de ser ofta 

och som de anser har blivit vardagliga. Bland annat påpekade de att varumärken som Michael 

Kors och Louis Vuitton har blivit allt vanligare. Det förstnämnda på grund av allt mer 

frekvent användning och det sistnämnda på grund av många förfalskade produkter. Eftersom 

lyx anses vara ett begrepp som är subjektivt som börjar där det vardagliga slutar (Tynan et al. 

2010) finns alltid en risk med överexponerade varumärken eftersom exklusiviteten lätt kan 

försvinna när de börjar klassas som vardagliga. Victoria’s Secret hade även det enligt många 

av våra deltagare blivit allt mer överexponerat och därmed uppfattades det inte längre lika 

exklusivt. Detta trots att det inte finns en enda butik i Sverige förutom på flygplatserna 

Landvetter och Arlanda som säljer deras underkläder. Dock har de i allt högre grad börjat 

sälja body lotions och doftsprayer hos ett stort antal återförsäljare i Sverige, inte minst genom 

svenska e-handelsbutiker som Nordic Feel och Lyko, vilket kan ha bidragit till den upplevda 

överexponeringen. Vi tror även att en ökad synlighet på sociala medier kan ha bidragit till 

detta. Samtidigt tror vi att det är bra för varumärkena att synas på sociala medier eftersom det 

bidrar till en större medvetenhet kring dem för att de ska vara åtrovärda. Dubois och 
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Paternault (1995) skriver att människor köper de varumärken de är bekanta med men att 

paradoxen ligger i att en större spridning bidrar till att varumärket upplevs mindre lyxigt. 

Denna paradox kan vi se hos våra deltagare eftersom många av dem ägde produkter från 

varumärken som ansågs vara överexponerade.  
 

På associationsfrågan förknippade några deltagare Louis Vuitton med förfalskade produkter. 

De uttryckte att varumärket tappat lite i värde på grund av dåliga kopior. När de ser personer 

som har väskor från Louis Vuitton ifrågasätter de om väskorna är äkta eller om de är kopior. 

En deltagare berättade att hon då istället riktar sin uppmärksamhet mot bäraren av väskan för 

att se om det är en person som hon upplever passar in på den bild hon har över en person som 

bär lyxvarumärken. Hon påpekade även att hon försöker se om personen har på sig andra 

kända varumärken. Dessa deltagares resonemang kring kopior och värdet på originalmärket 

stämmer överrens med Kapferer och Bastiens (2012) resonemang att förfalskade produkter 

främst är skadligt för lyxvarumärken. Dock beskrev deltagarna Louis Vuitton som ett starkt 

lyxvarumärke trots att det finns kopior. Detta stämmer överrens med Hiekes (2010) forskning 

där resultaten visade att konsumenter inte upplevde att exklusiviteten skadades på grund av 

förfalskade produkter. Det är en paradox som vi tror beror på att Louis Vuitton är ett 

varumärke som är djupt rotat i medvetandet som ett lyxvarumärke. Det krävs förmodligen en 

hel del för att förstöra den bilden. 
 

Några förknippade de traditionella lyxvarumärkena Louis Vuitton och Chanel till varumärken 

som främst används av äldre människor och framhävde underlinjerna till andra 

lyxvarumärken som ungdomliga.  
 

“(…) Jag köper mycket Michael Kors och Marc Jacobs och det är inte 

jättedyrt. Jag kanske inte skulle unna mig en märkesväska för 8-15.000, men 

att köpa en väska för 2-3.500 är ändå ganska rimligt för att få en märkesväska. 

(…) Det är lite billigare märken, fast de är ändå exklusiva, snygga och har lite 

ungdomligt stuk. (...) Det känns som att det är mycket äldre som har Louis 

Vuitton.” 

- Anna, 22 år. 
 

Precis som Fernie (1997) menar så marknadsför sig stora modehus underlinjer till yngre 

konsumenter och att deltagarna också kunde urskilja detta ser vi som ett tecken på att 

underlinjerna har lyckats med sin strategi att vara nutida och aktuella för denna målgrupp. 

Som tidigare nämnt finns det dock också en risk med detta eftersom Generation Y ofta 

varierar mellan val av varumärken eftersom tillgängligheten är hög, samt att de kan sluta köpa 

dem om de ser yngre tonåringar bära samma varumärken. Samtidigt kan det finnas en 

problematik i om de traditionella lyxvarumärkena förknippas till äldre personer. Detta 

demonstrerades främst av de som inte tyckte om varumärkena. En deltagare använde till och 

med ordet “tantigt” för att beskriva Louis Vuitton. Även om de inte har några underlinjer som 

de kan rikta sig till yngre konsumenter med så anser vi att det ändå är viktigt att vara 

attraktiva för den målgruppen. 
 

Våra deltagare hade många tankar kring vissa varumärken, främst de som de upplevde som 

överexponerade, men ett varumärke stod ut. Christian Dior var det varumärke där majoriteten 

av deltagarna inte hade några direkta associationer kring eller erfarenheter av. Utöver 

parfymer, visste deltagarna inte mycket mer om Diors sortiment och de hade inte heller en 

tydlig varumärkesuppfattning. De upplevde det dock som lyx. Enligt teorin (Kapferer & 

Bastien 2009; Keller 2009; Nueno & Quelch 1995) ska lyxvarumärkens distribution vara 

begränsad och marknadsföringen selektiv. Vi upplever det som ett problem dock, att våra 
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deltagare hade en så pass begränsad varumärkesuppfattning kring Christian Dior. Enligt 

Keller (2009) bör lyxvarumärken upplevas som relevanta för potentiella kunder för att 

upprätthålla en långsiktig lönsamhet. Även om studenter i tjugoårsåldern inte är en intressant 

målgrupp för Dior för tillfället, är detta en målgrupp som i framtiden kan bli det. Som 

deltagarna själva uttryckte det kommer de i framtiden inte lägga vikt vid höga priser för de 

hoppas då ha en ekonomi som tillåter dem att köpa lyxprodukter. Om Dior inte har en 

etablerad image hos denna framtida målgrupp redan nu, upplever vi det som svårare att nå 

dem när de väl är aktuella kunder. Chanel och Louis Vuitton är varumärken som hade en 

tydlig image bland våra deltagare, båda varumärkena var relevanta och det fanns ett begär att 

äga produkter från dem. Vi tror att Christian Dior bör ha en tydligare image hos denna 

målgrupp och skapa ett begär för produkterna. Detta kan gynna dem i framtiden när våra 

deltagare har en ekonomi som tillåter dem att köpa produkter från Christian Dior.  
 

“Dior förknippar jag nog mer med kändisar. Det är inget märke jag har eller 

känner mig nära till. Louis Vuitton och Chanel har man ju runt sig, men Dior 

känns lite längre bort.” 

- Emma, 26 år. 
 

5.4 Egenskaper förknippade med lyxvarumärken 
 

Våra deltagare lyfte fram många egenskaper som de associerade med lyxvarumärken. De 

främsta egenskaperna var kvalitet, unikt och höga priser. Detta är egenskaper som stämmer 

överens med Kapferer och Bastiens (2009), Kellers (2009) och Dubios och Paternaults (1995) 

kriterier för ett lyxvarumärke. Övriga ord som väletablerat, exklusivt, detalj och elegans kan 

vi, utifrån våra intervjuer, se associeras främst med mer traditionella lyxvarumärken som 

Chanel, Dior, Prada och Louis Vuitton. Några av våra deltagare nämnde även ord som 

popularitet, trendigt och känslan. Detta är ord som främst kan kopplas till new luxury 

(Silverstein & Fiske 2003) och de deltagare som nämnde dessa egenskaper associerade dem 

med varumärken som Marc Jacobs och Michael Kors. De nämnde dock även några 

traditionella lyxvarumärken som Louis Vuitton, Chanel och Prada. Majoriteten av deltagarna 

lyfte fram egenskaper som främst kan kopplas till traditionella lyxvarumärken. Även om new 

luxury också har egenskaper som kvalitet och höga priser så förknippade majoriteten av våra 

deltagare dessa med traditionella lyxvarumärken. Yngre generationer tenderar enligt Bakewell 

och Mitchell (2003) att koppla höga priser till kvalitet. Bland våra deltagare var det tre som 

nämnde dessa egenskaper synonymt med varandra. En deltagare uttryckte att dyra priser inte 

nödvändigtvis innebär god kvalitet. Dock menade majoriteten att ju dyrare produkten är desto 

lyxigare känns det, även om de inte direkt gjorde kopplingen med kvalitet. Vi tror att detta 

kan tyda på att kvalitet även kan finnas i produkter som inte nödvändigtvis skulle 

kategoriseras som lyxprodukter. Högt pris tycks därför vara ett större tecken på lyx än 

kvalitet.  
 

“När man tänker lyx då måste det ju kosta också. Annars är det ju inte lyx.” 

- Bianca, 22 år. 
  
Många av deltagarna framhävde stilrent och klassiskt som egenskaper som var viktiga vid köp 

av lyxprodukter. Michael Kors enkla design var tilltalande av många såväl som Chanels 

klassiska svarta och vita färger. Att detta nämndes av många tror vi framförallt beror på att 

den svenska stilen sedan länge varit präglad av minimalism och inte varit överdådig som i 

många andra kulturer där lyx varit mer accepterat än i Sverige.  
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5.5 Drömmen om ett traditionellt lyxvarumärke 

 

När våra deltagare fick drömma fritt kring vilken present de skulle vilja ge sig själva nämndes 

bara produkter från traditionella lyxvarumärken. Detta kan vi se som ytterligare ett tecken på 

att lyx associeras med höga priser och att deltagarna var medvetna om de olika nivåerna av 

lyx. Hermès och Chanel var de mest återkommande varumärkena. Dessa varumärken är inte 

en del av vardagen, på grund av det tror vi att de har en hög drömfaktor. De förknippas med 

kända människor och deras glamorösa livsstil. Trots att new luxury-produkter håller en högre 

prisnivå är dessa oftast inte svåra att köpa om intresset för produkterna är tillräckligt stort. För 

deltagarna, som utgörs främst av studenter, kan det vara möjligt att spara ihop och köpa en 

new luxury-produkt. Produkter från de traditionella lyxvarumärkena är dock svårare att nå 

även om man sparar länge, därav drömmen att äga en produkt från ett traditionellt 

lyxvarumärke. Många framhävde att produkterna skulle göra dem unika vilket indikerar att 

detta är något eftersträvansvärt. Deltagarna som valde en Hermès Birkin bag valde den på 

grund av det höga priset och påpekade att det var en statusgivande produkt.   
 

”För mig är det en riktigt exklusiv sak eftersom den kostar nästan uppemot 

100.000 kronor. Den är väldigt dyr, (…) jag skulle vara ensam om att ha den. 

(…) Det är en väldigt fin väska, många kändisar har den, klart att det påverkar 

ju.” 

- Anna 22. 
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6 Slutsatser 
Utifrån analysen har vi nått fram till ett antal slutsatser som presenteras nedan. Dessa baseras på de 

viktigaste resultaten och de mest intressanta iakttagelserna som uppkommit i denna studie. Slutligen 

ges förslag på vidare studier. 
 

Syftet med denna studie var att bidra med teoretisk kunskap kring vilka lyxprodukter svenska 

kvinnor av Generation Y konsumerar och vilka attityder och värderingar de har kring 

lyxkonsumtion och lyxvarumärken inom kategorierna traditionell lyx och new luxury. Vår 

studie visar att svenska kvinnor av Generation Y främst konsumerar lyxprodukter i form av 

accessoarer och framförallt handväskor. Det är viktigt för dem att produkterna är 

designmässigt tilltalande och håller god kvalitet. De utför sällan spontanköp utan tänker på 

lyxprodukten under en längre tid medan de antingen önskar sig den i present eller sparar ihop 

pengar för att ha råd att köpa den. Inköpen utförs oftast utomlands eller i en storstad och 

upplevelsen av att gå in i en butik och köpa en sedan länge önskvärd lyxprodukt värdesätts 

högt. Detta tror vi beror på att lyx ses som en investering och när individen väl lyckats spara 

ihop tillräckligt för att kunna köpa en lyxprodukt då vill den ha hela upplevelsen kring köpet. 

Det innebär allt ifrån känslan att gå runt i butiken och bemötas av personalen till att lämna 

butiken med en påse som bär lyxvarumärkets namn. Vi tror att anledningen till att accessoarer 

och främst handväskor konsumeras är för att dessa syns mest och även kan användas ofta. Då 

personen upplever lyx som en investering vill den uppleva att den fått valuta för pengarna.  
 

Svenska kvinnor av Generation Y har stor vana av varumärken inom kategorin new luxury. 

Framförallt är det många som har erfarenhet av produktlinjeutvidgning och då främst väskor, 

klockor och plånböcker. När de gäller de traditionella lyxvarumärkena har de flesta främst 

erfarenhet av kosmetik och parfymer vilka är de mer åtkomliga produkterna ur den 

traditionella lyxkategorin. Dessa ser vi som substitutprodukter som individen använder för att 

känna att den tillhör lyxvarumärket. Resultaten visade att få gör någon skillnad på en 

underlinje och dess modervarumärke. En intressant iakttagelse vi gjort i vår studie är att vissa 

lyxvarumärken tycks ha lyckats bättre med att differentiera sin underlinje från 

modervarumärket än andra. Av de underlinjer som har nämnts i denna studie, POLO Ralph 

Lauren, MICHAEL Michael Kors och Marc by Marc Jacobs, var det framförallt Marc by 

Marc Jacobs som kunde urskiljas från sitt modervarumärke. Vi tror att det kan bero på att 

Marc Jacobs är tydligare med att framställa underlinjen som ett enskilt varumärke men detta 

baseras på våra observationer utifrån en jämförelse mellan underlinjernas marknadsföring och 

produktutbud. Om detta är en korrekt iakttagelse kan vara intressant att utforska mer i 

framtida studier. 
 

Enligt resultaten från vår studie framkommer det att svenska kvinnor av Generation Y 

konsumerat lyxprodukter i allt högre utsträckning de senaste åren. Detta tror vi kan bero på att 

lyxkonsumtion blivit allt mer accepterat och att produkterna har blivit billigare. Dock 

frammanar överexponering negativa attityder och de tröttnar lätt på ett varumärke om de ser 

det för mycket och om det används av många olika människor. De påverkas i hög grad av vad 

de ser genom olika medier och av den egna bekantskapskretsen. Olika medier tror vi bidrar 
till en högre exponeringsgrad av produkter vilket innebär att trender kan komma och gå 

mycket fortare. Spridningen blir stor och snabb vilket kan innebära att man tröttnar på 

varumärken fort.  
 

Egenskaper som främst förknippas med lyxvarumärken är kvalitet, unikt och höga priser. 

Övriga egenskaper som popularitet, trendigt och känslan kopplas främst till new luxury. Det 

är viktigt att lyxprodukter är stilrena och klassiska då de många gånger ses som en 
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investering. Resultaten visar även att högt pris är ett större tecken på lyx än kvalitet. Svenska 

kvinnor av Generation Y är medvetna om skillnaderna mellan kategorierna traditionell lyx 

och new luxury, även fast de kan ha svårt att skilja mellan underlinjer och modervarumärken. 

Däremot tycker de att det är bra att det finns billigare alternativ men om de får drömma fritt så 

väljer de produkter från traditionella lyxvarumärken.  
 

Resultaten från denna studie ger en bild över svenska kvinnor av Generation Y:s 

lyxkonsumtion. Då resultaten baseras på åtta intervjuer kan de inte generaliseras över alla 

svenska kvinnor av Generation Y men de ger en inblick i deras lyxkonsumtionsbeteende, 

attityder och värderingar. Ur ett praktiskt perspektiv kan detta användas av intressenter som 

vill nå denna målgrupp och förstå dem bättre. 
 

6.1 Förslag till vidare studier 
 

Lyxkonsumtion är ett stort ämne som är möjligt att studera på många olika sätt och vi 

rekommenderar att fortsätta utforska ämnet i Sverige. Vi valde i vår studie att tillämpa ett 

generationsperspektiv och detta är möjligt att göra med såväl äldre som yngre generationer. 

Det går också att undersöka om det finns skillnader generationerna emellan. Vi intervjuade 

endast kvinnor men vi ser det som högst intressant att i framtida studier även undersöka mäns 

lyxkonsumtion. Det kan dessutom vara fördelaktigt att ha ett urval av personer där inte 

majoriteten utgörs av studenter som i vår studie, eftersom det är möjligt att svaren från dessa 

kan skilja sig från studenter vars inkomst generellt är låg. Många av de personer vi 

intervjuade poängterade att lyxkonsumtionen troligtvis påverkas av geografiska faktorer där 

mängden lyxprodukter som konsumeras är högre i storstäderna. Tillämpning av ett 

geografiskt perspektiv till studien kan därför vara ett intressant val. Vill man i sin studie på ett 

mer omfattande plan undersöka attityder och värderingar till lyxkonsumtion kan man även 

välja att studera personer som både är och inte är konsumenter av lyxprodukter. Vi föreslår 

även vidare forskning kring underlinjer, dels jämföra underlinjer emellan och dels deras 

påverkan på modervarumärket på lång sikt.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

 

Intervjuguide 1 

 

1. Kan du berätta lite om vilka inköp du har gjort, alternativt presenter du fått de senaste 

tre åren som du anser innehar en högre nivå av lyx?  

Följdfrågor: Varför dessa? Var köptes de? Önskade du dig dem? I så fall varför? 

 

2. Finns det några varumärken du inte skulle kunna tänka dig att köpa? Exempelvis från 

kategorin kläder och accessoarer? 

Följdfrågor: Varför inte? 

 

3. Upplever du att lyxkonsumtionen i Sverige de senaste åren har ökat, minskat eller är 

oförändrad? 

 Följdfrågor om det ökat: På vilket sätt upplever du det? I din bekantskapskrets, har 

det ökat där? Varför tror du det har blivit så? Påverkas ni av varandra? 

 

4. Om du fick välja en valfri produkt från ett av alla varumärken i världen, vilket 

varumärke skulle du välja? 

 Följdfråga: Varför valde du det? 

 

5. Om jag säger ”lyxvarumärken”, vilka är de tre egenskaperna som du tänker på då? 

 Följdfråga: Är det något eller några varumärken du förknippar direkt till de orden? 

 

6. Visa bilder på sex varumärken och be deltagaren beskriva varje varumärke. Vilka 

associationer får du?  
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 2 

1. Kan du berätta lite om vilka inköp du har gjort, alternativt presenter du fått de senaste 

tre åren som du anser innehar en högre nivå av lyx? Kan du säga både produkten och 

varumärket? 

Följdfrågor: Varför dessa? Var köptes de?  Var det viktigt för dig att produkten var 

från ett erkänt märke? 

Följdfråga present: Önskade du dig dem? I så fall varför? 

 

2. Upplever du att lyxkonsumtionen i Sverige de senaste åren har ökat, minskat eller är 

oförändrad?  

 Följdfrågor om det ökat: På vilket sätt upplever du det? I din bekantskapskrets, har 

det ökat där? Varför tror du det har blivit så? Påverkas ni av varandra? 

 Följdfråga oavsett svar: Har din lyxkonsumtion ökat, minskat eller är den 

oförändrad? 

 

3. Om du fick ge dig själv en present från ett valfritt varumärke, vilket varumärke skulle 

du välja? Du får drömma helt fritt här, det finns inga ekonomiska begränsningar.  

 Följdfråga: Varför valde du det? 

 

4. Om jag säger ”lyxvarumärken”, vilka är de tre egenskaperna som du tänker på då? 

 Följdfråga: Är det något eller några varumärken du förknippar direkt till de orden? 

5. Jag kommer nu säga namnet på sex stycken varumärken och skulle vilja att du anger 
vilka associationer du får till var och ett av dessa. 

 Följdfråga: Är det lyx? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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