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Abstrakt 

Syfte: Studien ämnar undersöka skillnader mellan digital natives och digital immigrants 

i strävan efter att identifiera huruvida de förstnämnda kan anses vara en enskild målgrupp 

med unika karaktärsdrag. Vidare syftar studien till att kartlägga de två gruppernas 

värderingar i förhållande till företag inom detaljhandeln med huvudfokus på digital 

natives. Resultatet förväntas mynna ut i teoretiska och praktiska implikationer om vilka 

förväntningar digitala konsumenter har på företag inom detaljhandeln. Studien utförs ur 

ett konsumentperspektiv där konsumenterna undersöks. 

Frågeställningar: -Hur särskiljer sig digital natives från digital immigrants i 

värderingar gentemot företag inom detaljhandeln? och -Hur påverkar den digitala 

disruptionen digital natives förväntningar på företag inom detaljhandeln? 

Metod: Studien har en deduktiv ansats där en kvantitativ metod använts i form av en 

enkätundersökning. I undersökningen deltog 206 respondenter vars svar jämfördes 

mellan digital natives och digital immigrants i databearbetningssystemet SPSS för att 

hitta likheter och skillnader grupperna emellan. Även en förundersökning av 

exempelfallet Giraffen har genomförts i syfte att sätta resultatet i relation till verkligheten. 

Resultat och Slutsats: Studien påvisar att digital natives och digital immigrants skiljer 

sig åt till viss del, men inte i den utsträckning teorin förklarar. Vidare antyder resultatet 

att digital natives inte kan ses som en unik målgrupp när de besitter många liknande 

värderingar som digital immigrants. Därmed kan påstås att förväntningarna på företag är 

gemensamma för båda grupperna som kan samlas under benämningen digitala 

konsumenter. 

Nyckelord 
Detaljhandel, Digital disruption, Digital immigrants, Digital konsument, Digital natives, 

Förväntningar, Nätverk, Plattformslogik, Varumärke, Värderingar. 
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1 Inledning 
Kapitlet lyfter digital natives och deras sätt att interagera med omvärlden. Vidare 

förklaras sambandet mellan dem och deras uppfattning om företags varumärken. 

Bakgrund och problemdiskussion mynnar sedan ut till studiens syfte och forskningsfråga. 

Nyckelbegrepp förklaras bilaga 1. 

 
  

1.1 Bakgrund 

  

“We are at a crossroads. There are two possible paths before us—one in which we 

destroy what is great about the Internet and about how young people use it, and one in 

which we make smart choices and head toward a bright future in a digital age.” 

- Palfrey & Gasser, 2008. sid. 7. 

  

Digital natives är ett omdiskuterat begrepp som grundar sig i Prensky (2001) uttalande 

om en ny typ av studenter som började synas inom universitetsvärlden. De förklarades 

som “infödingar” under den digitala eran, med vilket menas att de alltid levt i en 

digitaliserad värld och därför anses ha medfödd förståelse för teknik och digitala medier 

(Prensky, 2001; Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2013; Barkho, 2016). De 

individer som klassificeras som digital natives anses vara födda från 1980-talet och framåt 

(Palfrey & Gasser, 2008).  

 

Hughes (2018) menar att digital natives är en ny sorts konsument vars behov skiljer sig 

från vad marknaden erbjuder. De konsumenter som präglat marknaden innan 

digitaliseringen benämns av Prensky (2001) som digital immigrants vilka är de som 

anammat den digitala utvecklingen efterhand. Vidare stärker Barkho (2016) att digital 

immigrants växt upp i en mindre utvecklad digital kultur för att sedan övergå till den 

modernare. Eftersom de tagit del av teknologin senare, är den teknologiska utvecklingen 

inte lika naturlig för denna typ av konsument, som för digital natives, som inte har något 

annat att jämföra med (Prensky, 2009). Digital natives verklighet är därmed en 

sammanslagning av den fysiska och digitala världen utifrån vilket argumenteras att det 

inte handlar om att de konsumerar digitalt utan att de är digitala individer (Hughes, 2018; 
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Palfrey & Gasser, 2008; Peterson & Doerschlag, 2016). Palfrey & Gasser (2008) 

fortsätter med att skillnaden mellan den fysiska och digitala världen därför är diffus och 

obetydlig och att båda känns lika naturliga att vistas i för digital natives, vilket stärks av 

Peterson & Doerschlag (2016).  

 

Vidare har begreppen kritiserats av Jones, Ramanau, Cross & Healing (2010) eftersom 

det inte enbart handlar om när i tiden en individ är född utan också var i världen. Detta 

eftersom teknologin inte befinner sig i samma digitala utveckling samtidigt överallt. 

Ytterligare kritik till begreppet framförs av Barkho (2016) som diskuterar att den tekniska 

kunskapen och förståelsen inte är medfödd men att digital natives besitter en hög 

medvetenhet för hur tekniken ska hanteras, vilket Palfrey & Gasser (2008) stärker. På 

grund av dessa olika synsätt på fenomenet menar Jones m.fl. (2010) att det saknas en 

klarhet i definitionen av denna enligt författarna ”nya befolkning” medan Prensky (2001) 

och Barkho (2016) argumenterar att det inte handlar om när individen är född utan under 

vilka förhållanden individen fötts, där digitalisering etablerats. 

Allt fler konsumenter väljer att handla online varav individer som utifrån Prensky (2001) 

definition kan klassificeras som digital natives, utgör ca 78% av den totala 

internetanvändningen i Sverige (Svensk Handel, 2016). Att digital natives står för 

merparten av internetanvändningen, menar Moriarty (2017) påverkar detaljhandeln i allt 

större grad eftersom de förväntar sig en annan tillgänglighet och flexibilitet än vad den 

fysiska handeln erbjuder. Detta förklarar författaren leder till att allt fler företag väljer att 

stänga ned sina fysiska butiker och istället satsar på e-handeln. Följaktligen kommer den 

fysiska handeln påverkas och förändras mer de närmaste tio åren än vad de gjort de 

senaste 50 åren, när e-handeln kommer att stå för den främsta tillväxten (Svensk Handel, 

2016).  

  

Det främsta som företag inom detaljhandeln bör tänka på i denna ständigt föränderliga 

miljö är att alltid befinna sig där kunderna är (Svensk handel, 2016; Gerzema & Lebar, 

2008; Carlsson, 2010; Kapferer, 2012; Hughes. 2018). Däremot poängterar han att istället 

för att etablera sitt företag där kunderna redan befinner sig, bör fokus vara på att förstå 

digital natives som konsumenter. Detta för att kunna förutse vad de kommer efterfråga, 

inte bara idag utan även imorgon. För att förstå konsumenter anser Beller m. fl. (2005) 

att företag måste förstå deras värderingar. Solomon m.fl. (2013) anser att ett kulturellt 

band skapas mellan människor födda i samma era och att gemensamma värderingar och 
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erfarenheter skapas under denna tid. Beller m. fl. (2005) stärker detta genom att 

värderingar utvecklas under livets unga år och skapar förutsättningar för att se framtidens 

värderingar.  

 

Som ovan nämnt behöver företag alltid lyssna till konsumentens efterfrågan för att enligt 

Grönroos (2008) lyckas skapa långsiktiga relationer vilket Kapferer (2012) menar behövs 

för att bli ett starkt varumärke (Kapferer, 2012). För att skapa långsiktiga relationer 

behöver konsumenten känna lojalitet och tillit till företaget, vilket byggs på att hålla 

löften, vara transparent och ärlig (Hammond, 2008; Gobe, 2009; Ottman, 2017; Gerzema 

& Lebar, 2008; Meyers, 2005; Reutzer, 2012). Lojalitet och tillit menar Kapferer (2012) 

tar tid att bygga upp, men är avgörande för företags överlevnad. Digital natives har enligt 

Hughes (2018) sin största tillit i sitt nätverk, inte i olika företag. Detta medför att företag 

har svårt att nå konsumenterna på det sätt som gjorts tidigare. Författaren menar att 

företag anser sig vara uppdaterade och tillgängliga när de finns på digitala plattformar 

medan digital natives inte anser detta vara unikt för dem utan istället ser det som en 

självklarhet (ibid). Sen (2016; se Peterson & Doerschlag, 2016) förklarar individerna som 

både uppkopplade och synliga men samtidigt ensamma, vilket visar på komplexa 

karaktärsdrag. Detta medför att en strategisk förändring som möter de digitaliserade 

behoven kommer att vara nödvändig. Därmed konstateras att nya affärsmodeller behöver 

utvecklas, eftersom de nuvarande inte längre är aktuella (Svensk Handel, 2016; Wang, 

2015; Sandström & Karlson, 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Digitaliseringens inflytande på samhället är ett faktum (Wang, 2015; Sandström & 

Karlson, 2016). Inte minst påverkas företag och deras varumärken av den digitala 

disruptionen, en förklaring för digitaliseringens påverkan (Wang, 2015). Med denna 

påverkan växer även konsumenters inflytande och delaktighet i varumärken och 

ägandeskapet anses inte längre ligga i företagets händer, utan i intressenternas (Meyers, 

2005; se Ind, 2005; Carlsson, 2010). Redan när Palfrey & Gasser (2008) diskuterade 

digitaliseringen och dess nya “infödingar” var det tydligt att samhället befann sig i ett 

vägskäl där dessa faktorer ansågs spela en stor roll för utvecklingen av det. 

  

Solomon m.fl. (2013) menar att när livsstil och behov hos konsumenter förändras gör 

även deras beteende det, vilket Hammond (2008) stödjer. Detta innebär att digital natives, 
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som lever i en konstant uppkopplad värld, endast känner till en verklighet som är digital 

vilket gör att de skiljer sig mycket från konsumenter födda innan digitaliseringen 

(Prensky, 2001; Palfrey & Gasser, 2008; Jones, 2010).  

 

Denna digitala utveckling påverkar relation och interaktion mellan individer på ett sätt 

som tidigare inte varit aktuellt (Ottman, 2017; Carlsson, 2010). Peterson & Doerschlag 

(2016) menar att de digitala konsumenterna ser sig själva som individuella varumärken 

och att deras ageranden i den digitala världen ständigt formar och omdefinierar detta. Det 

förklarar författarna vara en möjlighet för företag att skapa en ny sorts relation med 

konsumenterna genom att erbjuda ömsesidiga fördelar för dem och deras personliga 

varumärkesbyggande, vilket Grönroos (2008) stärker. Gobe (2009) lyfter konsumenterna 

som ett företags bästa inspirationskälla och att relationer byggs genom att föra dialoger 

med- och förstå vem kunden är (Ottman, 2017; Anixter, 2005; se Ind, 2005; Gerzema & 

Lebar, 2008). Vidare menar Wang (2016; se Del Rowe, 2016) att värdet av ett företags 

varumärke är det som konsumenter efterfrågar snarare än varan eller servicen som 

erbjuds.  

 

Peterson & Doerschlag (2016) förklarar att digital natives är i en ständig process av att 

definiera och identifiera sig själva, vilket stärks av Hammond (2008). Prensky (2001) 

förklarar att dessa konsumenter förväntar sig det senaste och är otåliga, vilket innebär att 

marknadsförare behöver ligga i framkant för att tillgodose deras förväntningar. Ottman 

(2017) menar att konsumenternas egna vinning är i främsta fokus och att de ställer höga 

krav på företagen att hålla sig uppdaterade, trovärdiga och genuina. 

 

Beller m.fl (2005) lyfter att den digitala data som finns tillgänglig för marknadsförare 

endast visar resultat och inte varför konsumenterna gör sina val. Det blir enligt författarna 

viktigt att förstå konsumentens värderingar som lägger grunden för deras beslut, vilka 

Coskun (2013) och Ottman (2017) förklarar förändras över tid. Vidare förklarar Olsson 

(2015) att konsumenten måste känna ett värde för att bli lojal och att detta enligt Beller 

m. fl (2005) görs genom att förstå konsumentens värderingar. Ottman (2017) menar att 

företag endast kan skapa lojalitet genom transparens och tillit, något som stärks av 

Anixter (2005; se Ind, 2005) och Carlsson (2010). Däremot lyfter Ottman (2017) att 

transparens är alltför sällsynt och att konsumenter har svårt att lita på företag. 
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Hughes (2018) beskriver att digital natives ständigt ser världen från sitt eget perspektiv 

vilket gör att de förväntar sig en annan sorts bekvämlighet än digital immigrants, som 

marknaden påstås vara anpassad för. Både Prensky (2009) och Peterson  & Doerschlag 

(2016) förklarar att det inom en snar framtid inte längre kommer vara någon skillnad 

mellan olika individers digitala förståelse. Detta eftersom den skillnaden som finns så 

småningom kommer försvinna när alla kommer vara uppväxta med en digital närvaro. 

Detta gör, enligt Peterson & Doerschlag (2016), digital natives till en beständig och 

relevant målgrupp för aktörer inom detaljhandeln att förstå och anpassa sitt varumärke 

utefter.  

 

Prensky (2001) lyfter att det därför krävs nya marknadsföringsmetoder för att möta dessa 

digitala individer vilket stärks av Gerzema & Lebar (2008); Wang (2015); Carlsson 

(2010). Istället blir den digitala konsumenten allt viktigare för marknadsförare att förstå 

sig på för att kunna möta dem på ett plan som tilltalar och tillfredsställer dem (Hammond, 

2008). Detta stärks av Svensk Handel (2016) uttalande om relevansen av att erbjudandet 

måste matcha behoven hos konsumenten i form av att ha “rätt sak på rätt plats i rätt tid”. 

Även Peterson & Doerschlag (2016) förklarar att det är viktigt att marknaden anpassas 

efter de faktorer som digital natives prioriterar och värderar i sin digitala livsstil. Detta 

stärker Beller m.fl. (2005) när han förklarar att den teknologiska utveckling påverkar 

marknadsföringen gentemot konsumenter. Vidare anser Svensk Handel (2016) att det 

som för digitaliseringen framåt är konsumenterna, som genom deras naturliga sätt att 

vistas i de digitala miljöerna lägger grund för handelns utformning. De menar att de 

företag som kommer ha störst chans att överleva på marknaden och tilltala denna digitala 

befolkning är de som ser möjligheterna i att utvecklas i den snabbt föränderliga 

omgivningen och vågar bortse från sina traditionella metoder för att nå konsumenter 

(ibid) Utifrån denna kritik måste företag våga ändra sitt synsätt och överge sitt gamla 

tillvägagångssätt att nå konsumenter, eftersom digital natives påstås ha andra preferenser 

än vad konsumenter haft tidigare (Ottman, 2017; Peterson & Doerschlag, 2016; Svensk 

Handel, 2016). 

  

1.3 Problemformulering 
Den digitala disruptionen har föranlett att individer kan delas in i två segment; digital 

natives och digital immigrants. Forskare påtalar skillnader grupperna emellan och digital 

natives förklaras vara en separat målgrupp med särskilda värderingar gentemot företag. 



  
 

6 

Däremot har skillnader i deras värderingar inte närmare undersökts. Därtill har inte heller 

deras, eventuellt, specifika karaktärsdrag och förväntningar kartlagts. Företag fokuserar 

på att tilltala konsumenter på samma sätt som alltid förr. Med tanke på skildringen i 

bakgrund och problemdiskussion framstår att det kan behövas nya 

marknadsföringsmetoder för att nå de digitala konsumenterna.  

  

1.4 Frågeställningar 
 
F1: Hur särskiljer sig digital natives från digital immigrants i värderingar gentemot 

företag inom detaljhandeln? 

 

F2: Hur påverkar den digitala disruptionen digital natives förväntningar på företag inom 

detaljhandeln? 

 

1.5 Syfte 
Studien ämnar undersöka skillnader mellan digital natives och digital immigrants i 

strävan efter att identifiera huruvida de förstnämnda kan anses vara en enskild målgrupp. 

Vidare syftar studien till att kartlägga de två gruppernas värderingar i förhållande till 

företag inom detaljhandeln med huvudfokus på digital natives. Detta förväntas mynna ut 

i teoretiska och praktiska implikationer om vilka förväntningar digitala konsumenter har 

på företag inom detaljhandeln. Studien utförs ur ett konsumentperspektiv där 

konsumenterna undersöks. 

  

1.5.1 Teoretisk relevans 
Digital natives har främst undersökts i form av att vara studenter och i form av olika 

generationer, vilket visar på en märkbar avsaknad av teori om dem som konsumenter. Det 

är synligt att gruppen inte undersökts utifrån att vara en särskild konsumentgrupp. Det 

finns därför en nödvändighet att studera detta vidare eftersom deras värderingar inte 

enbart behöver begränsas till ovan nämnda faktorer när de föreslås vara den digitala 

konsumenten. Digital natives värderingar anses inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning 

av företags varumärkesstrategier och erbjudanden. Studien ämnar därför bidra till 

forskning där samband mellan denna typ av konsument och företags varumärken kommer 

undersökas. 
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1.5.2 Praktisk relevans 
Studien utförs ur ett konsumentperspektiv och ämnar bidra med praktiska implikationer 

som kan stärka företags varumärkesbyggande inom detaljhandeln för att attrahera digital 

natives. Detta eftersom de anses vara en betydande målgrupp för företags beständighet på 

marknaden. Det saknas kunskap inom detaljhandeln för hur dessa individers behov och 

intressen ska mötas, vilket studien avser skapa ett underlag för. Studien riktar sig till 

praktiker som genom deras företags varumärken ämnar positionera för att bli tilltalande 

för digital natives. 

  

1.5.3 Avgränsning 
Studien ämnar fokusera på detaljhandeln på den svenska marknaden och därmed svenska 

konsumenter. Den åldersgrupp studien riktar sig till är från 18 år och äldre. Detta eftersom 

de kan anses vara aktiva konsumenter och därmed är mer medvetna om sina värderingar 

och förväntningar.  

 

1.5.4 Målgrupp 
Studien riktar sig till studenter, praktiker och forskare inom marknadsföring. Studien 

kräver även en grundlig kunskap inom ämnet.  

  

1.6 Giraffen som exempelfall  
Giraffen är ett köpcentrum i Kalmar som står inför ett stort förändringsarbete av sitt 

koncept och sin varumärkesidentitet. Martina, centrumchef och Jenny som är 

marknadsansvarig berättar vid en intervju (2018) att Giraffen är en handelsplats som 

främst riktar sig till och tilltalar barnfamiljer genom bekvämlighet, flexibla öppettider, 

effektivitet, tillgänglighet och den praktiska aspekten av att ha många butiker samlat på 

en plats. Genom marknadsundersökningar som genomförts förklarar Martina och Jenny 

att det även finns en marknad inom Kalmarområdet att rikta sig till, bland annat studenter 

och unga singlar, vilka Giraffen genom ett nytänkande koncept vill tilltala. Detta utgör en 

utökad riktning för köpcentret, vilket innebär andra behov och önskemål att tillfredsställa. 

 Under studiens genomförande förklarar Martina och Jenny att förändringsarbetet ännu 

inte har en färdig handlingsplan och att det ligger på en projektnivå. Därför finns ännu 

ingen definierad varumärkesplattform för det nya Giraffen, något denna studie önskar 

bidra med relevant information till. Detta i form av att se ifall digital natives kan vara den 

nya målgruppen samt vilka förväntningar de isåfall förväntas ha på företag. För mer info 

om exempelfallet se bilaga 2. 
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet behandlar teorier som berör studiens forskningsområde. Detta innefattar teorier 

kring digital natives, konsumentbeteende och varumärkesidentitet varav samtliga ligger 

till grund för studiens hypoteser som presenteras i slutet av kapitlet. 

 
 

2.1 Den digitala konsumenten 
Enligt Solomon m.fl. (2013) skapas ett kulturellt band mellan människor födda i samma 

‘era’. Fastän människors behov ändras efterhand att de blir äldre, gör den gemensamma 

tidsperioden att människor i samma ålder har mer gemensamt är de i olika åldrar. Beller 

m.fl. (2005) menar att människor under sin livstid är med om likvärdiga erfarenheter och 

upplevelser vilket formar oss och våra värderingar. Solomon m.fl. (2013) stärker detta 

genom att marknadsförare väljer att rikta sig till människor vars likvärdiga erfarenheter 

formar dem till en målgrupp. 

 

Prensky (2001) förklarar digital natives som den grupp individer som är födda och 

uppväxta i den digitala eran. Den teknologi som präglat gruppen sedan födseln har 

resulterat i ett nytt sätt att ta in och processa information men även ett helt nytt sätt att 

leva (ibid). Prensky (2001) menar att skillnaden mellan digital natives och digital 

immigrants är att teknologin har blivit en naturlig del av dem, medan det för digital 

immigrants blivit ett inlärt beteende.  

 

Buckingham (2011, se Thomas, 2011) menar att digital natives inte bör anses vara mer 

tekniskt kunniga, utan istället ses som en typ av konsument med andra och nya 

förväntningar än tidigare. Digital natives har enligt Palfrey & Gasser (2008) inga 

referenser till en värld utan digital uppkoppling, men trots detta, inte heller någon 

osäkerhet av att befinna sig i en offline värld. Däremot har digitaliseringen bidragit till att 

digital natives är individuella konsumenter vars främsta fokus är att skapa 

självtillfredsställelse (Beller m. fl., 2005). Detta eftersom de under hela sitt liv haft 

möjlighet att uttrycka sig (Ottman, 2017; Palfrey & Gasser, 2008). Vidare beskriver 

Beller m.fl. (2005) att gruppen har vuxit upp i en komplex tid som resulterat i ett beteende 

där ens egna vinning är en viktig drivfaktor. Gartner (2011, se Thomas, 2011) lyfter 
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digital natives som orädda att prova nya sätt och hittar sådana som fungerar bäst för just 

dem.  

  

Digital natives beskrivs som flexibla i sitt fokus och blandar gärna olika uppgifter med 

varandra, så länge de är av intresse för den specifika individen (Prensky, 2001). 

Teknologin har även bidragit till att gruppen lever online och därför förväntar sig snabb 

kommunikation (Palfrey & Gasser, 2008). Vanan att kommunicera snabbt innebär att 

digital natives, i andras ögon, kan ses som nonchalanta när det istället handlar om att de 

lätt blir uttråkade (Prensky, 2001). Vidare beskriver författaren att det krävs nya metoder 

för att kommunicera med denna grupp med tanke på att relationer mellan människor enligt 

Palfrey & Gasser (2008) förändras till något annorlunda jämfört med tidigare. Liksom 

relationer förändras, måste även företag hitta nya sätt att skapa lojalitet hos den digitala 

konsumenten (Peterson & Doerschlag, 2016). Därmed behöver företag förstå vilka behov 

och förväntningar som digital natives har. 

  

2.2 Förståelsen för värderingar 
Konsumentbeteendet har enligt Beller m.fl. (2005) förändrats, vilket enligt Coskun 

(2013) är ett resultat av den teknologiska utvecklingen. Vidare förklarar författaren att 

konsumenter är mer uppmärksamma, medvetna och kvalitetssökande, vilket den globala 

marknaden ger de förutsättningarna till att vara. Författaren framställer detta som en 

individualisering där konsumenten är väl medveten om att det finns flertalet likvärdiga 

alternativ och därmed sätter högre krav på företag och deras varumärken på marknaden 

(ibid). Detta är förklarar Ottman (2017) som att konsumenter gör val utifrån sin egen 

vinning. 

 

Beller m. fl (2005) menar att förståelsen av tidigare och nuvarande värderingar skapar 

förutsättningar för att se och förstå framtidens. Vitalt för marknadsförare är enligt Coskun 

(2013) att förstå de grundläggande värderingarna eftersom många andra ändras över tid. 

Konsumenterna har gått från att vilja äga varor, till att värdera praktiska faktorer, till att 

attraheras av problemlösningar där de ges möjlighet att spara tid och pengar (Solomon 

m.fl., 2013). Vidare lyfter författaren att konsumenter värderar att använda sig av 

varandra samt att delning är ett ord som måste tas mer i beaktning än tidigare.  
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Flertalet teorier lyfter komplexiteten kring värderingar och att det finns många olika 

faktorer som påverkar dessa hos konsumenter, men är överens om att värderingar 

förändras över tid. (Solomon m. fl, 2013; Beller m.fl., 2005; Coskun, 2013). Den digitala 

data som marknadsförare kan nå visar endast resultatet av konsumenternas beteende och 

inte de bakomliggande och drivande faktorerna som påverkar deras val (Beller m.fl., 

2005). Solomon m.fl. (2013) stärker detta i sin mening att det krävs förståelse för varför 

konsumenter agerar som de gör för att förstå vad som motiverar deras val. Beller m. fl 

(2005) tillägger att en förståelse av deras värderingar behövs för att förstå hur beslut 

skapas. 

 

Coskun (2013) förklarar att förståelsen om konsumentbeteende grundar sig i att 

identifiera och mäta dessa olika värderingar. Beller m.fl. (2005) förklarar att det är svårt 

att mäta dessa med tanke på att beteendet ofta bygger på omedvetna sådana. Författarna 

menar att värderingar skapas utifrån den tidsperiod personen befinner sig i.  

 

2.2.1 ‘Jaget’ 
Coskun (2013) menar att individualisering är i fokus och att marknadsförare behöver 

förstå hur den unika konsumenten fungerar och hur dess värderingar skapas. O’ Brien 

m.fl. (1977) förklarar jaget som vad en person vet och tror om sig själv. Triandis (1989) 

menar att allt som handlar om jaget är faktorer som skapar värderingar. O’ Brien m.fl 

(1977) lyfter att människor har olika jag beroende på vart de befinner sig och med vem. 

Detta stärker Triandis (1989) genom att lyfta begreppet kollektiva jaget där personens 

identitet skapas med grund från de sociala grupperna hen rör sig inom. Det finns även 

olika typer av jag som förklaras som det verkliga och ideala (O’ Brien m.fl., 1977; 

Solomon m.fl., 2013).  Det verkliga står för vad personen anser sig vara, medan det ideala 

står för vad en person önskar uppnå med sig själv (ibid). Vidare tillägger Solomon m.fl. 

(2013) att konsumenter ofta gör val som ser bra ut i andras ögon för att komma närmare 

sitt ideala jag. Däremot anser Triandis (1989) att det är viktigt att förstå att all information 

som mottas är kopplat till individen och att konsumenter associerar information till sig 

själva vilket i sin tur påverkar beteendet.  

 

2.2.2 Den ömsesidiga relationen 
Enligt Grönroos (2008) behöver företag skapa relationer med sina konsumenter för att 

uppnå lojalitet. Ottman (2017) menar att lojalitet och tillit krävs mellan företag och 

konsumenter för att överleva på marknaden och skapa en långsiktig och hållbar relation. 
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Lojalitet handlar om att skapa en positiv inställning hos konsumenterna som får dem att 

återkomma (Olsson, 2015). Vidare lyfter Ottman (2017) vikten av att företag redan från 

start bör bygga en genuin grund som konsumenterna kan lita på och enligt Olsson (2015) 

känna värde hos. För att skapa denna tillit behöver både företaget och konsumenten vara 

engagerade i relationen för att den ska vara givande för båda parter (Grönroos, 2008). 

Detta anser författaren ställer krav på företag att förstå sina konsumenter och ha ett delat 

tankesätt med dem. Genom att förstå konsumenten och dela värderingar blir kunder nöjda 

och känner sig sedda.  

 

2.3 Varumärkets plattform 
 

Långsiktiga relationer och lojalitet kan stärka ett företags varumärke (Kapferer, 2012). 

Enligt Olsson (2015) kan ett starkt varumärke i sin tur också innebära att konsumenter 

lättare blir lojala. Detta stärker Grönroos (2008) uttalande gällande att båda parter är lika 

viktiga faktorer för en hållbar relation.  

 

Kapferer (2012) menar att ett företags värde och värderingar, pålitlighet och öppenhet är 

en viktig grund för dess varumärkesidentitet. Dessa faktorer utgör en stor del av företagets 

plattform och fungerar som stöd och riktlinjer för beslut och för att hålla varumärket enat. 

Samtidigt som dessa riktlinjer har till syfte att hålla varumärket inom sina ramar, är det 

också viktigt att företag har möjlighet och frihet att vara flexibla och aktuella gentemot 

marknaden (ibid), vilket Ottman (2017); Gerzema & Lebar (2008) stärker. 

 

2.3.1 Varumärkets ägare 
För att manövrera ett företag framåt lyfter Kapferer (2012) aspekter som behöver vägas 

in, varav kommunikationssamhället är en av de främsta att ta hänsyn till. Detta stärker 

Meyers (2005; se Ind, 2005) som menar att varumärkets mening och värde kan bli sett 

som de olika intressenternas överensstämmande åsikt om det. Grönroos (2008) menar att 

intressenter är de personer som är delaktiga i värdekedjan, medan Ottman (2017) 

beskriver dem som alla enskilda individer som konsumenter både är, påverkar och 

påverkas av. Meyers (2005; se Ind, 2005) menar att företag kan kontrollera budskapet till 

intressenterna, men att tolkningen och associationerna av det ligger i deras händer. Detta 

förklarar Carlsson (2010; Meyers, 2005; se Ind, 2005) med att kommunikation och 

information om företag sprids allt fortare och bredare genom digitala plattformar. 
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Grönholm (2010; se Carlsson, 2010) menar att innebörden av varumärken är under 

förändring där interaktion, konversation och relation står i centrum. 

 

Grönholm (2010; se Carlsson, 2010); Ottman (2017) menar att de företag som kommer 

lyckas är de vars erbjudande främst handlar om tillhörighet, social gemenskap och något 

för intressenter att ha tilltro till. Vidare menar Meyers (2005; se Ind, 2005) att olika 

intressenter har olika skäl att engagera sig i ett företags varumärke men att 

tillgängligheten suddar ut gränserna mellan deras olika roller. Därmed menar författaren 

att varumärkesidentitet är något som skapas gemensamt av alla inblandade, vilket 

Grönholm (2010; se Carlsson, 2010) stärker med sin mening att ägandet av varumärken 

förändras genom denna massmedverkan.  

 

Gerzema & Lebar (2008) menar att det ökade inflytandet från konsumenternas sida och 

tillgängligheten av alternativ ställer höga krav på företag att ständigt utvecklas för att 

fortsätta vara relevanta. Författarna menar att ett företags varumärke måste vara mer 

rörligt och föränderligt än någonsin innan genom att ständigt förbättras, personaliseras 

och ha beredskap på att kunna överraska (ibid), något Kapferer (2012) stärker.Vidare 

uttrycker Anixter (2005; se Ind, 2005) att människorna är varumärket, vilket stärks av 

Gerzema & Lebar (2008) och innebär att symmetri mellan kund och företags varumärke 

måste skapas (Anixter, 2005; se Ind, 2005; Grönroos, 2008). 

 

2.3.2 Förväntan på varumärken 
Kapferer (2012) förklarar att varumärkets plattform utvecklas i takt med att 

förväntningarna förändras, vilket Gerzema & Lebar (2008) uttrycker vara vitalt för 

överlevnaden på marknaden. Författarna menar att företag behöver vara under ständig 

förnyelse grundad i omvärldens förväntningar, utifrån vilket de hävdar att strävan efter 

stabilitet inte är relevant, utan att nyfikenhet är drivkraften som gynnar företags välfärd 

(ibid). Anixter (2005; se Ind, 2005) menar att individer strävar efter värdeskapande och 

att detta flätas samman med företagets värde, vilket både författaren och Ottman (2017) 

anser skapa ett behov av tillit och transparens.  

 

Genom att frambringa delaktighet och transparens menar Anixter (2005; se Ind, 2005) att 

det ömsesidiga värdeskapandet främjas. Carlsson (2010) instämmer i resonemanget 

men  diskuterar transparens även utifrån huruvida det också kan vara skadligt för företag. 

Möjliga negativa effekter av transparens som nämns är dels att konkurrenters insyn kan 
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medföra en risk för att idéer stjäls, vilket enligt Kapferer (2012) inte är någon fara 

eftersom alla varumärken bör utgå från sig själva. Vidare menar Carlsson (2010) att 

transparens kan visas genom att, istället för att prata om specifika produkter eller tjänster, 

vara transparent kring specifika ämnen såsom exempelvis miljöfrågor. Ottman (2017) 

förklarar att 83 % av dagens konsumenter på något sätt kan ses som gröna konsumenter 

vilket innebär att de har en miljömedvetenhet.  

 

Detta innebär att de eftersträvar medvetna, genuina och hållbara varumärken, som 

författaren menar att alltför få företag är. Kapferer (2012) lyfter att människor förväntar 

sig- och uppskattar genuina varumärken som har en påtaglig ärlighet och äkthet i sitt 

kärnvärde, vilket grundar sig i varumärkesidentiteten och speglingen av omvärldens 

förväntningar. Carlsson (2010) diskuterar att det däremot kan vara svårt att förvänta sig 

en dialog med konsumenterna, eftersom de inte alltid är villiga att engagera sig och ge 

feedback. Gerzema & Lebar (2008) förstärker att feedback och förväntningar från 

konsumenter samt förståelsen av deras behov är vad som bör forma och förnya ett företags 

innebörd. 

 

2.3.3 Varumärkens förändring och överlevnad 
Kapferer (2012) menar att åldrande är en naturlig del av ett företags varumärkens 

livscykel, beroende på att det inte längre tillför marknaden något nytt och aktuellt, vilket 

Gerzema & Lebar (2008) stärker. Vidare menar Kapferer (2012) att varumärket kan åldras 

i förhållande till sin målgrupp, utifrån vilket författaren ställer sig kritisk till att vara alltför 

sammankopplad med en viss åldersgrupp. Meyers (2005; se Ind, 2005) menar att trots 

företags koppling till dess erbjudande är själva varumärket immateriellt, vilket skapar 

utrymme för att anpassas till att skapa värde för den aktuella marknaden. Holmström 

(2010; se Carlsson, 2010) uttrycker att de företag vars anhängare har högst lojalitet är de 

som låter dem vara med och påverka. Detta förtydligar Gerzema & Lebar (2008); 

Carlsson (2010) med att strävan efter att använda stereotypa modeller av 

konsumentbeteende endast är begränsande. Vidare menar Gerzema & Lebar (2008) att 

det är konsumenterna som skapar energin kring varumärket och att detta är vitalt för 

förändringen av det och dess relevans på marknaden. Carlsson (2010) menar att vikten 

ligger vid att vara tillgänglig där konsumenterna befinner sig och vara intressant för deras 

behov och värderingar.  
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Gerzema & Lebar (2008) menar att den digitala verkligheten skapar oändliga möjligheter 

att utvecklas och överraska på marknaden och att det viktigaste är att agera i takt med 

förändringen av omvärlden. Vidare förklaras att ju mer ett företag agerar för att skapa ett 

aktuellt varumärke, desto mer energi samlas kring det, vilket leder till att allt mindre 

ansträngning kommer att krävas i längden, eftersom konsumenternas bidragande kommer 

att driva varumärket framåt.   

 

“We think of brand equity in terms of size, rather than velocity. We put a tape measure 

around a brand, when what’s required is a speed-ometer”. 

- Gerzema & Lebar, 2008. s. 234 

2.4 Den digitala disruptionen  
 
Wang (2015) menar att den digitala disruptionen är ett oundvikligt fenomen som påverkar 

marknaden i allt större utsträckning vilket medför att nya och anpassade affärsmodeller 

behöver utvecklas. Han förklarar att det i allt mer handlar om att för företag mass-

personalisera framför att massproducera för att behålla sin plats på marknaden. Utifrån 

detta resonemang lyfter författaren fem huvudsakliga aspekter för att lyckas under 

påverkan av den digitala disruptionen (ibid). 

2.4.1 Flexibelt 
Wang (2015); Peterson & Doerschlag (2016) menar att företag behöver utforma strategier 

för att vara flexibla gentemot marknaden och att de som mest framgångsrikt kommer 

lyckas under digitaliseringen är de som förstår vad den innebär och vågar bryta sig fria 

från sin trygghetszon. Innebörden av digitaliseringen menar författaren vara att fokus för 

företag inte längre ligger på att sälja varor eller tjänster utan upplevelsen och utbytet av 

dem. Detta leder till att företag som sätter varumärkeslöftet i centrum har störst chans att 

lyckas (ibid). Evans (2016) förklarar digitaliseringen som en spännande resa och menar 

att även om dess innebörd kan komma att förändras över tid så kommer de två främsta 

faktorerna fortsätta vara digitalisering och förändring. Detta stöds av Sandström & 

Karlson (2016) som menar att digitaliseringens allt större påverkan på samhället är ett 

faktum. Samtidigt som författarna menar att utvecklingen är svår att förutse anser de att 

den inte bör hindras utan att fokus istället bör ligga på att förstå digitaliseringens effekter 

och utvecklas tillsammans med dem. 



  
 

15 

Evans (2016) diskuterar att företag är beroende av att vara uppdaterade och aktuella för 

att leverera motsvarande konsumenters samt andra intressenters förväntningar. Vidare 

lyfts begreppet plattformsmodeller som författaren menar vara den mest gynnsamma 

metoden i strävan efter ett ökat mervärde i förhållande till digitaliseringen (ibid). 

Sandström & Karlson (2016) diskuterar plattformsmodeller och exemplifierar begreppet 

med Airbnb och Über, två företag som är uppbyggda av delningsekonomi. 

Delningsekonomi möjliggör för fler individer att utbyta varor och tjänster med varandra. 

För företag som använder dessa modeller innebär det ett fördelaktigt sätt att kunna variera 

utbud, tillgänglighet och därmed även flexibilitet i företagets omfattning (ibid). 

2.4.2 Relevant 
Wang (2015); Hammond (2008) understryker att konsumenter inte längre enbart kan 

placeras i olika segment, utan att varje konsument bör betraktas som en enskild individ. 

Vidare förklaras att ett varumärke inte är vad företaget avser det att vara utan vad kunden 

uppfattar det som, det vill säga dess image (ibid). För att uppnå detta måste förhållandet 

mellan kund och företag utvecklas till en dialog och en ömsesidig relation istället för 

envägskommunikation (Grönroos, 2008). Vikten av att aldrig bli förblindad av att se dem 

som konsumenter, utan att se dem som individer betonas som det mest centrala för att 

lyckas forma ett aktuellt och relevant varumärke (Roetzer, 2012; Wang, 2015; Gobé, 

2009; Hammond, 2008). Evans (2016) uttrycker att företag måste förstå vilka kunder de 

vill rikta sig till samt i vilken omfattning det blir lämpligt att vara operativ. 

  

2.4.3 Transparent 
Wang (2015) belyser hur digitaliseringen medför att företag behöver bli - och blir allt mer 

transparenta genom tillgängligheten som uppstått för konsumenterna. Detta menar 

författaren innebär en chans för företag att skapa tillit hos sina kunder genom att påvisa 

pålitlighet och stabilitet i företagets varumärke. Vidare nämner Hammond (2008) att 

konsumenter är medvetna och kritiska vilket ställer höga krav på företag att vara ärliga 

och transparenta för att vinna deras tillit, något Gobé (2009) menar att konsumenterna 

förväntar sig. Däremot menar Roetzer (2012); Grönroos (2008) att tillit inte är något som 

kommer gratis och att det handlar om ömsesidig respekt mellan konsument och företag. 

Vikten ligger vid att vara genuin, vilket de medvetna konsumenterna annars kommer att 

se igenom (Ottman, 2017; Hammond, 2008). För att förmedla ett genuint varumärke 

menar Roetzer (2012) att företaget måste våga kommunicera såväl negativ som positiv 

information till sina kunder. Med detta ökar chansen att uppnå ömsesidig tillit och 
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förtroende, något som i sin tur leder till att företaget får större möjligheter att lära känna 

sina kunder och därmed kan anpassa företagets varumärke gentemot dem (ibid). 

2.4.4 Framåtdrivande 
Wang (2015) argumenterar för att utvecklingen av hur individer, främst digitalt, 

interagerar sinsemellan och gentemot företag anses vara ett förstadium av hur varumärken 

följaktligen kommer att påverkas av den digitala disruptionen. Solomon m.fl. (2013) 

understryker att varumärkesbyggandet är under ständig förändring samtidigt som det tar 

tid att uppnå dess eftersträvade resultat. Wang (2015); Roetzer (2012) resonemang lägger 

ytterligare vikt på att den teknologiska utvecklingen bör prioriteras för att uppnå 

tillfredsställelse och välfärd. Evans (2016) argumenterar för att plattformslogiken 

kommer att vara den mest framgångsrika affärsmodellen för företag eftersom den skapar 

färre begränsningar för konsumenter än vad traditionella affärsmodeller gör. Detta, med 

tanke på att de dels inte kräver fysiska tillgångar i samma utsträckning och istället för en 

traditionell, linjär värdekedja skapar ett värdefullt nätverkssystem (ibid). Sandström & 

Karlson (2016) instämmer om värdet av en delningsekonomi, vilket plattformsmodeller 

utgör, och menar att denna strategi kan verka revolutionerande för branscher som mött en 

längre motgång. 

 

“De självförstärkande effekterna höjer effektiviteten i systemet då det finns allt fler 

köpare och säljare, vilket också sänker styckkostnaden för företaget som kontrollerar 

plattformen.” 

- Sandström & Karlson, 2016. s. 19. 

2.4.5 Nätverkande 
Wang (2015) menar att nätverk är en allt viktigare faktor att beakta ur ett företags- och 

varumärkesperspektiv. Författaren lyfter begreppet peer-to-peer network med vilket 

menas en plattform som fungerar som en digital mellanhand där användare kan interagera 

med varandra ur både affärsmässiga och intressebaserade aspekter (Chandna & Salimath, 

2018). Författarna exemplifierar detta som: 

“For instance, Sony and Microsoft offer their PlayStation and Xbox platforms as a way 

to connect game players and developers, B2B auction websites connect buyers and 

sellers, and search platforms like Google connect internet users and advertisers…” 

- Chandna & Salimath, 2018. s. 163 
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Sandström & Karlson (2016) menar att plattformslogik och delningsekonomi leder till 

positiva nätverkseffekter. Vidare förklaras att det finns både ensidiga och flersidiga 

sådana varav ensidiga är att det individuella värdet ökar ju fler användare plattformen har, 

eftersom räckvidden för individen också utökas. De flersidiga nätverkseffekterna är bland 

annat att när en produkt ökar i popularitet, ökar även tillverkningen av 

komplementprodukter hos externa parter, något som utökar värdet av grundprodukten för 

både säljare och köpare. Med detta förklarar författarna att nätverkseffekter är 

självförstärkande för alla delaktiga parter (ibid). Peterson & Doerschlag (2016) 

understryker detta med att teknologin erbjuder utvecklade möjligheter att skapa 

ömsesidigt gynnsamma relationer mellan företag och konsumenter. Även Evans (2016) 

argumenterar för att värdeskapande nätverk kommer vara nyckeln till framgång under 

teknologins och digitaliseringens påverkan. 

2.5 Hypoteser 
Utifrån diskuterade teorier har följande hypoteser deducerats för att besvara studiens 

forskningsfrågor: 

F1: “Hur särskiljer sig digital natives från digital immigrants i värderingar gentemot 

företag inom detaljhandeln?” avses besvaras genom hypoteserna: 

H1:   Det finns skillnader mellan digital natives och digital immigrants värderingar 

gentemot företag inom detaljhandeln. 

H2:      Digital natives nätverk har inflytande över deras konsumtionsval. 

H3:      Digital natives är självcentrerade i sina konsumtionsval. 

H4:      Digital natives värderar miljömedvetenhet högre än av digital immigrants gör. 

 

F2: “Hur påverkar den digitala disruptionen digital natives förväntningar på företag 

inom detaljhandeln?” avses besvaras genom hypoteserna: 

H5:      För digital natives är det viktigt att känna delaktighet i ett varumärke. 

H6:    Digital natives värdesätter företag som erbjuder förutsättningar för nätverkande 

och  utbyte. 

H7:     Digital natives tilltalas av företag som är flexibla gentemot samhällets utveckling.  
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3 Metod 
I följande kapitel presenteras och argumenteras för de metodval studien grundas i. 

Utifrån undersökningsmetod och forskningsansats övergår kapitlet till en djupare 

förklaring av studiens urval och datainsamling. Vidare diskuteras operationalisering, 

validitet och reliabilitet av studiens olika metodval. Avslutningsvis presenteras en visuell 

modell av studiens tillvägagångssätt. 

 
 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Bryman & Bell (2013) lyfter positivism och hermeneutik som två typer av 

kunskapsteorier och synsätt vilket Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) förklarar präglar 

en studies utformning. Vidare förklaras att positivism är ett objektivt synsätt som 

bekräftas av människors sinnen, medan hermeneutik syftar till de studier som bygger på 

subjektiva synsätt och samspel mellan människor. Studien har därmed utgått från ett 

positivistiskt synsätt med syfte att se skillnader mellan digital natives och digital 

immigrants. Wallén (2008) förklarar synsättet som rationellt och konkret, vilket var 

stärkande argument eftersom studien ville undersöka och mäta flertalet individer ur båda 

grupperna för att komma närmare generaliserbara resultat. Vidare avsåg studien bidra till 

faktiska mätresultat, vilket gjorde det positivistiska synsättet mest relevant för dess 

genomförande.  

  

3.2 Forkningsansats 
Studien kan enligt Eriksson & Widersheim-Paul (2014) kallas för tillämpad forskning 

vilket innebär en undersökning vars resultat ämnar bidra till förbättrade möjligheter, 

sänkta kostnader eller ökade intäkter för organisationer. I denna studie eftersträvades att 

resultatet skulle bidra till främst förbättrade möjligheter i form av att förstå och tilltala 

digital natives. Genom förståelsen av den eventuellt nya målgruppen skulle detta i 

praktiken leda till sänkta kostnader och ökade intäkter på längre sikt. Huruvida digital 

natives är en målgrupp att rikta sig mot, samt vad deras förväntning är på företag är ett 

resultat som kan komma att bidra till praktisk nytta, vilket Andersen (2014); Booth, 

Colomb & Williams (2004) anser att tillämpad forskning innebär. 
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Bryman & Bell (2013) förklarar att forskning kan göras utifrån en induktiv eller deduktiv 

process. Induktion förklarar författarna som ett tillvägagångssätt där forskaren börjar med 

att samla in data för att sedan applicera resultaten på teorier som stämmer överens med 

den insamlade empirin. Studiens forskningsområde kring digital natives uppkom genom 

att söka i teorin, vilket istället gjorde att en deduktiv process blev mer relevant att arbeta 

utefter. Andersen (1994) förklarar deduktion som en statisk metod där den insamlade 

teorin ifrågasätts. Detta stämde överens med studiens syfte, nämligen att undersöka ifall 

skillnaden mellan digital natives och digital immigrants som teorin lyfte var relevant att 

ta i beaktning i marknadsföringssammanhang. Det var även nödvändigt att från start få 

en förståelse om grupperna och deras relation till varumärken, för att veta vad som skulle 

undersökas. Utifrån teori om de digitala konsumenterna, värderingar, 

varumärkesplattformar och den digitala disruptionen lades grunden för studiens sju 

hypoteser. Vidare förklarar Bryman & Bell (2013) att de framtagna hypoteserna styr 

vilken datainsamling som behövs för att antingen bekräfta eller förkasta dem, vilket i 

studiens fall var enkätfrågor. 

 

3.3 Undersökningsmetod 
Andersen (1994) diskuterar att metodval baseras på vilket ämne som undersöks, 

uppfattningen av det samt undersökningens syfte. Denna studie är av kvantitativ karaktär 

vilket förklaras vara ett användbart tillvägagångssätt när precisa, numeriska mätningar 

ska göras (ibid). Detta eftersträvade studien i syfte att se konkreta skillnader mellan digital 

natives och digital immigrants. Forskningsområdet grundar sig i intresset av att undersöka 

digital natives som en eventuell målgrupp för företag inom detaljhandeln. 

Undersökningens karaktär bidrog till att en kvantitativ metod ansågs vara att föredra 

eftersom mätningar i större skala eftersträvades. Detta, för att nå en hög generaliserbarhet, 

något Bryman & Bell (2013) menar är ett av de huvudsakliga syftena med en kvantitativ 

metod. Vidare kräver metoden ett objektivt synsätt till skillnad från den kvalitativa där en 

subjektiv tolkning görs av datan (Andersen, 1994). Skulle en kvalitativ undersökning 

gjorts, hade djupare förståelse kunnat genereras kring enskilda konsumenter och deras 

värderingar. Detta skulle däremot inte göra studiens resultat generaliserbara, vilket stärkte 

metodvalet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vidare förklarar Andersen (1994) att den kvantitativa och kvalitativa metoden kan 

fungera kompletterande till varandra, vilket i denna studie gjordes genom att använda en 
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kvalitativ metod i form av en förundersökning av exempelfallet. Bell & Waters (2016) 

menar att ett exempelfall gör en studie mer levande, vilket var en anledning till valet av 

att genomföra en. En annan anledning var att ge studien ett verkligt fall att diskutera för 

att ge både högre kvalitet men också som Wallen (2008) förklarar att kunna exemplifiera 

resultaten och sätta in i en verklig kontext. Förundersökningen genomfördes i form av en 

första träff med Giraffen där deras framtida process diskuterades, vilket gav inspiration 

till studiens syfte. Senare i processen genomfördes ytterligare en träff för att få djupare 

kunskap om exempelfallet och processen som skulle tas i beaktning under 

forskningsprocessen. För att genomföra förundersökningen skapades en semistrukturerad 

intervju som lyfte följande teman; målgrupp, värderingar, digitalisering och varumärken, 

där samtliga diskuterades utifrån Giraffens perspektiv och process (se bilaga 3). 

Anledningen till att hålla en semistrukturerad intervju var för att ge respondenterna rum 

för att utveckla sina svar samtidigt som den röda tråden hölls, vilket var ett krav för att 

kunna applicera på studien.  

 

3.4 Teoretiskt underlag 
Denna studies teoretiska referensram innefattar teorier om den digitala konsumenten, 

värderingar, varumärkesplattform och den digitala disruptionen. Teorierna verkar, enligt 

Bryman & Bell (2013), som stöd för analysen av de ställda forskningsfrågorna: “F1: Hur 

särskiljer sig digital natives från digital immigrants i värderingar gentemot företag inom 

detaljhandeln? och F2: Hur påverkar den digitala disruptionen digital natives 

förväntningar på företag inom detaljhandeln?”. Den kvantitativa forskningen ämnar att 

mäta studiens begrepp (se bilaga 1), vilka ställs i relation till ett sammanhang där 

respondenterna i en enkät får ta ställning till begreppet ur olika aspekter. Utfallet blir att 

mätningen av begreppet kan bidra till skildringar av verkligheten, något denna studie 

ämnar att göra. Detta, genom att kartlägga huruvida digital natives är en aktuell målgrupp 

för företag inom detaljhandeln att rikta sig till, samt vilka förväntningar dessa digitala 

konsumenter har på företag.  

 

Utifrån den deduktiva ansatsen skapades en överblick av teorin kring digital natives och 

deras relation till företag. Denna överblick gjorde att ett grundantagande om 

forskningsområdet skapades, vilket enligt Andersen (1994); Wallen (2008) behövs för att 

utstaka vilka begrepp som är relevanta för studien. Denna studie utgår från digital natives 
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som det främsta begreppet och utifrån förståelse och antaganden av deras innebörd har 

ytterligare teorier och begrepp valts ut, som exempelvis digital disruption.  

 

3.5 Utformning av hypoteser 
Utifrån den teoretiska referensramen för studien har sju hypoteser tagits fram för att testas 

genom det empiriska underlaget. Bell & Waters (2016) definierar hypoteser som 

uttalanden vilka ämnar förklara förhållanden mellan olika variabler.  Med denna studies 

syfte innebar det att den ena variabeln var ifall respondenten antingen tillhörde digital 

natives eller digital immigrants. Den andra variabeln stod för 31 olika påståenden som 

berörde olika aspekter av värderingar och uppfattningar hos respondenterna. Vidare 

menar Bell & Waters (2016) att hypoteser fungerar som en riktlinje för studiens process. 

I detta fall fanns hypoteserna i medvetenheten redan vid undersökning av området, men 

formulerades inte konkret förrän teorin var genomarbetad. Detta med grund i att ett 

teoretiskt stöd behövdes för att utforma dem på ett relevant och prövbart sätt. Bryman & 

Bell (2013) stödjer detta och förklarar att hypoteser bör vara väl genomarbetade för att 

lyckas mäta det forskaren avser mäta. Bell & Waters (2016) förklarar vidare att 

undersökningens resultat leder till att hypoteserna antingen kan bekräftas eller behöver 

förkastas vilket i studien presenteras i kapitel “5. Analys och diskussion”. Utformandet 

av surveyn ledde till att några av hypoteserna fick revideras eftersom det tydligt framgick 

vad de olika påståendenas variabler skulle kunna bidra till att mäta. 

 

3.6 Operationalisering 
Med operationalisering menar Bryman & Bell (2013) sättet att utforma begrepp som 

studien syftar till. Detta är enligt Wärneryd (1990) första steget i en operationalisering 

som följs av en komplex process. Wenemark (2017) förklarar att operationaliseringen är 

en metod som  bryter ned en stor frågeställning till mindre frågor som i sin tur bidrar till 

ett underlag för resultatet för den övergripande frågeställningen. I studien innebar detta 

att frågeställningarna “Hur särskiljer sig digital natives från digital immigrants i sina 

värderingar gentemot företag inom detaljhandeln?” och “Hur påverkar den digitala 

disruptionen digital natives förväntningar på företag inom detaljhandeln?” bröts ner till 

sju hypoteser. För att besvara studiens hypoteser formulerades 31 påståenden (se bilaga 

4). Detta förklarar Patel & Davidsson (2011) som att översätta teoretiska begrepp till 

faktiska enkätfrågor. Studiens enkätpåståenden har utformats utifrån teorier om den 

digitala konsumenten, värderingar, varumärkesplattformar och den digitala disruptionen. 



  
 

22 

Genom denna metod säkerställdes att samtliga teorier berördes och därmed gav 

möjligheten att få ett resultat som skulle kunna besvara studiens frågeställningar.  

 

3.7 Datainsamlingmetod 
 
3.7.1 Urval 
Bryman & Bell (2013) lyfter vikten av göra urval i studier, nämligen att avgränsa studien 

till vem och vad den riktar sig till. Vidare förklarar författarna att urvalsprocessen är en 

viktig del i att uppnå kvalitet men kan se olika ut beroende på studiens upplägg och fokus. 

I denna studies upplägg ämnade så många svenska konsumenter som möjligt nås, 

eftersom både digital natives och digital immigrants var av värde att undersöka. För att 

ge trovärdighet i resultatet valdes att sätta en minimiålder hos respondenterna på 18 år, 

med tanke på att studien ämnade undersöka värderingar hos individer som varit aktiva 

konsumenter under minst några år. 

 

Wenemark (2017) menar att ett urval behöver göras tillsammans med att beakta tiden för 

studiens genomförande, vilket för denna studie varit begränsat till tio veckor. Denna 

tidsbegränsning bidrog till att enkätundersökningen delades på sociala medier för att få 

största möjliga spridning och nå så många svenska konsumenter som möjligt. För att 

säkerställa att rätt respondenter tog del av undersökningen inleddes 

surveyundersökningen med fem demografiska frågor som utgjorde grunden för 

kategoriseringen av dem. Vidare spreds enkäten över landet och respondenter från 

flertalet svenska städer svarade, vilket ökar den representativa nivån i avseende till 

studiens syfte att undersöka svenska konsumenter. 

 

Utifrån ovan förklaring gjordes studien utifrån ett, vad Bryman & Bell (2013) förklarar, 

bekvämlighetsurval. Detta urval förtydligar författarna tar vara på de personer som är 

tillgängliga för att svara på enkäten. Med tanke på den korta tid som enkäten skulle vara 

öppen kombinerat med den breda målgruppen, var denna typ av urval den mest relevanta 

för studien. Bryman & Bell (2013) förklarar att resultat som görs utifrån 

bekvämlighetsurval kan påverka generaliserbarheten i form av att enkäten inte alltid når 

rätt personer. Svårigheten som uppstår av bekvämlighetsurval kan enligt Bryman & Bell 

(2013) vara att de som nås av enkäten ofta rör sig i samma nätverk och därmed kan besitta 

liknande egenskaper som ålder, kön och så vidare, vilket denna studie påvisat eftersom 

större delen av respondenterna var i liknande åldrar.  
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3.7.2 Generaliserbarhet 
Bryman & Bell (2013) lyfter att kvantitativa metoder ofta vill uppnå så hög 

generaliserbarhet som möjligt, vilket även denna studie eftersträvar. Wallen (2008) 

förklarar empirisk generaliserbarhet vilket kan ses problematiskt inom kvantitativ 

forskning med tanke på att forskare behöver ställa sig frågan om studiens resultat 

fortfarande är applicerbart i större skala. Utifrån studiens resultat kan en viss empirisk 

generaliserbarhet visas. 206 respondenter besvarade enkäten, där digital natives bestod 

av 85,5% och digital immigrants 14,5%. I huvudsak var avsikten att undersöka digital 

natives utifrån en åldersgrupp födda år 1980 och framåt. Däremot valdes även att beakta 

digital immigrants (födda innan 1980) med anledning till att ha en jämförelsegrupp vilket 

studien lyckades uppnå. Genom att  respondenter i olika åldrar och från olika städer deltog 

i undersökningen kunde likheter och olikheter synas mellan dessa som därmed gav större 

tyngd i studiens empiriska generalisering än om endast en åldersgrupp eller en stad 

deltagit. 

 

Vidare lyfter Wallen (2008) teoretisk generaliserbarhet om hur väl den valda teorin kan 

användas för att styrka de samband som studeras. Denna generaliserbarhet kan stärkas 

utifrån att teoriinsamlingen var en omfattande och genomarbetad process i denna studie. 

Eftersom  fokusområdet valdes att dirigeras om, blev teorin noggrant granskad. Även 

operationaliseringen var ett sätt att skapa relevanta enkätpåståenden till studien som 

avsågs mätas. Detta kan i sin tur också bidra till högre teoretisk generliserbarhet.  

 

Respondenterna bör även representera en miniatyr av den större populationen för att ha 

så hög generaliserbarhet som möjligt (Patel & Davidsson, 2011). Med denna medvetenhet 

har studien aktivt uppsökt respondenter i de segment som resultatet påvisat en avsaknad 

av, bland annat män och det äldre segmentet och bett dem delta i undersökningen. Detta 

bidrog till en viss ökning av respondenterna i det segmentet, men fortfarande skulle fler 

bidragit till högre generaliserbarhet för resultatet.  

 

3.7.3 Enkätutformning 
Wenemark (2017) förklarar att respondenterna är huvudkomponenten för 

undersökningens utförande och att forskare därför måste sätta sig in i- och underlätta 

deras förutsättningar att besvara enkäten. Detta var i studien viktigt att ha i åtanke för att 

få tillgång till så användbar primärdata som möjligt. Vidare förklaras att en motivation 
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att locka respondenter kan vara att övertyga dem om att andra redan har besvarat enkäten. 

Denna motivation försökte studien skapa genom att prata med individer i omgivningen 

och uppmuntra dem att ta del av enkäten. När enkäten delades online tydliggjordes även 

att andra tagit del av den, men att varje unik respondents röst var viktig.  

 

Wenemark (2017) fortsätter diskutera faktorer som påverkar respondenter under 

genomförandet av en enkät, varav en är respondentbörda, vilket innebär svårigheter som 

en respondent kan uppleva. Detta kan vara i form av att frågorna är svåra att förstå, 

upprepar sig, påminner om något som oroar respondenten eller upplevs kränkande: Det 

kan även innebära att respondenten uppfattar att forskaren har förutfattade meningar, 

ställer ledande frågor eller känner en misstro över att svaren kan tolkas felaktigt (ibid), 

något Wärneryd m.fl. (1990) stärker. För att förebygga denna respondentbörda gjordes 

en pilotstudie med fem respondenter som fick möjligheten att ge kritik i syfte att motverka 

respondentbörda och höja kvaliteten på studien. Vidare är Bryman & Bell (2013); Bell & 

Waters (2016) överens om att detta är ett sätt att kontrollera ifall enkäten enkelt förstås.  

 

För att ytterligare förebygga respondentbördan var syftet med “Den digitala 

konsumenten”, det valda namnet på enkäten, att ge respondenterna en första inblick i 

ämnet för att sedan genom en enklare förklaring av undersökningens syfte skapa ett 

förtroende hos dem. Enkäten tydliggjorde även att svaren var anonyma med anledning att 

ge utrymme för respondenterna att känna sig bekväma i sina svar. Vidare utformades 

enkätfrågorna utifrån ett så enkelt och vardagligt språk som möjligt för att underlätta 

förståelsen av varje påståendes innebörd. För att undvika upprepning reviderades 

påståendena från cirka 60 till 31 stycken. Ytterligare minskning av dem ansågs inte vara 

lämplig eftersom studiens syfte var att kartlägga en eventuell målgrupp. Det reviderade 

antalet enkätfrågor ansågs därför vara nödvändiga för att få en övergripande förståelse av 

huruvida digital natives påvisade att särskilja sig från digital immigrants och vilka 

värderingar de besitter för att finna deras förväntningar gentemot företag inom 

detaljhandeln.  

 

Wenemark (2017) fortsätter förklara att i motsats till respondentbörda kan en respondent 

även uppleva positiva aspekter av att delta i en enkät, så kallat 

respondenttillfredsställelse. Bland annat kan respondenten uppleva en positiv effekt av 

att hen anser sig vara med och bidra till förbättring i frågan, möjligheten att påverka samt 
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att få reflektera över sina egna åsikter och upplevelser. Denna studie har haft i avsikt att 

bidra med en positiv upplevelse för respondenterna när deras medverkan förklarades som 

värdefull för studiens genomförande.  

 

Wärneryd m.fl. (1990) förklarar att en viss försiktighet bör finnas i utformandet av 

enkätfrågor när det gäller ställningstagande och värderingsfrågor. Författarna menar att 

dessa inte bör utformas i enkel form av “ja- eller nej”-alternativ eftersom respondenten 

kan uppleva frågan lättare att svara på utifrån huruvida hen instämmer med påståendet 

eller inte. Denna studies enkätfrågor har därför utformats som påståenden där 

respondenten får ta ställning, på en skala mellan ett till sex, för att ge respondenterna 

möjlighet att ge nyanserade och ärliga svar utifrån sig själva, vilket stärks av Wenemark 

(2017). Ytterligare skäl till att skalan utformades med ett jämnt antal alternativ istället för 

exempelvis fem, var för att undvika risken för respondenternas eventuella bekväma val 

att välja alternativet i mitten. Detta hade kunnat bidra till att resultatet skulle bli 

intetsägande, något studien ville undvika. Valet att utforma enkäten efter påståenden 

istället för frågor var för att ge respondenterna en tydligare koppling till sig själva. Vidare 

ämnade svarsalternativen i form av en skala motverka risken att ställa ledande frågor, 

något Wärneryd m.fl. (1990) förtydligar vikten av att undvika.   

 

3.8 Kvantitativ analysmetod 
I denna studie har sammanställning och beräkning av resultatet gjorts via 

databehandlingsprogrammet SPSS. Vidare förklaras SPSS som ett hjälpmedel som 

underlättar analysen genom att sammanfatta resultat med syfte att ge en överskådlig bild 

av rådatan (Bryman & Bell, 2013). Wenemark (2017) menar att variabler bör sättas i 

relation till varandra för att se hur sambanden mellan dessa ser ut.  I studien ställdes 

enkätens 31 påståenden mot variablerna digital natives och digital immigrants för att se 

likheter och skillnader mellan de olika grupperna. För att kunna genomföra denna 

jämförelse användes metoden One way- Anova vilket syftar till att mäta signifikansnivåer 

och medelvärden.  

 

Signifikansen i studiens fall handlade om att se konkreta skillnader mellan digital natives 

och digital immigrants. Ett resultat är signifikant om det uppnår ett, så kallat p-värde som 

är 0,05 eller lägre (Bryman & Bell, 2013). Det forskaren eftersträvar med detta är att 

utesluta risken att slumpen påverkat utfallet. 0,05 betyder därmed att risken är fem på 100 
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att det är ett slumpmässigt resultat. Vidare undersöktes medelvärdet i de olika 

påståendena, inklusive de som inte var signifikanta. Utifrån medelvärdet kunde det 

utläsas vad de olika grupperna värderar lågt respektive högt. 

 

Denna metod har i studien funnits som underlag för att som Eriksson & Wiedersheim- 

Paul (2014) beskriver hjälpa forskaren att förklara och dra slutsatser. Bryman & Bell 

(2013) förklarar bivariat analys som står för den analys där två variabler sätts i relation 

till varandra. Studien gör detta i form av att sätta digital natives och digital immigrants i 

relation till påståendena genom hela analysen. Detta genomförs enligt författarna för att 

söka bevis eller tecken på samband mellan de olika, vilket i studien behövts för att kunna 

skildra gruppernas karaktärsdrag och värderingar från varandra. Med detta klargjort avsåg 

studien att med försiktighet och ett objektivt synsätt tolka de bivariata analysernas 

resultat.  

 

3.9 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet förklaras enligt Bryman & Bell (2013) som några av de viktigaste 

kriterierna för bedömning av studier vilket studien ämnat höja genom olika typer av 

säkerställande förklarat i följande text.  

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) förklarar validitet som det mest grundläggande av 

de båda, eftersom det krävs hög validitet för att göra reliabilitet relevant att mäta. Med 

validitet förklarar Andersen (1994) att studien ska mäta det som studien ämnar att mäta. 

Genom att undersöka ifall rätt sak  har blivit mätt, skapas en hög eller låg validitet. 

Bryman & Bell (2013) lyfter olika typer av sätt att mäta validiteten av, vilka studiens 

valda sätt är samtidig validitet, begreppsvaliditet och ekologisk validitet.  

 

Med samtidig validitet syftar Bryman & Bell (2013) till ett fokus som kan jämföras 

mellan olika människor som sedan tidigare är konstaterade att ha olika egenskaper. 

Studien har utgått från att jämföra fokusområdet värderingar mellan digital natives och 

digital immigrants. Genom att sätta två typer av konsumenter i relation till samma 

fokusområde, skapas en jämförelse som ämnar bidra till högre validitet i studien. Detta 

var grunden till valet av att använda digital immigrants som en jämförelsegrupp, och inte 

enbart undersöka digital natives. 
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Vidare har studien utformat hypoteser grundade ur teorin vilka är relevanta för digital 

natives som begrepp, vilket Bryman & Bell (2013) förklarar som begreppsvaliditet. 

Denna validitet avsågs höjas när en operationalisering inför hypoteserna och 

enkätfrågorna genomfördes. Författarna lyfter däremot att denna validitetsmätning kräver 

en försiktighet i tolkningen med tanke på att deduktionen och teorin kan vara felaktiga 

från start. Det blir därmed avgörande att noga granska resultaten och jämföra med 

eventuell annan teori för att skapa en stabil och genomtänkt begreppsvaliditet. Detta 

gjorde studien i form av att jämföra den empiriska datan med annan teori för att se ifall 

nya samband kunde hittas. Resultatet påvisade att ingen kompletterande teori behövdes 

för att dra slutsatser i analysen, vilket i sin tur stärker studiens validitet eftersom den 

utifrån denna synvinkel undersökt det som var tänkt.  

 

Även ekologisk validitet var något som studiens genomförande önskade uppnå. Detta 

menar Bryman & Bell (2013) mäts utifrån respondenternas sätt att genomföra 

undersökningen, vilket i detta fall var digitalt. Genom denna metod kunde respondenterna 

svara på enkäten i valfria och naturliga förhållanden, vilket enligt författarna skapar en 

högre validitet än om respondenterna befunnit sig i en kontrollerad miljö. 

 

Reliabilitet ämnar mäta tillförlitligheten i studien vilken ska vara oberoende av forskare 

och undersökningsmetod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Med detta menar 

författarna att en studie med hög reliabilitet ska få samma resultat oavsett hur många 

gånger studien görs, vem som undersöker och hur den utformas. Att skapa en hög 

reliabilitet var i denna studie viktigt eftersom den eftersträvade generaliserbara resultat. 

Vidare gjordes detta i studien genom vad Andersen (1994) förklarar som intersubjektiv 

reliabilitet. Med intersubjektiv reliabilitet menar författaren att det finns likheter mellan 

olika forskares slutsatser inom samma ämne. I denna studie grundades hypoteserna och 

enkätpåståenden från tidigare forskares uppfattningar. Genom att ta denna teori och göra 

i en ny undersökning är i sin tur något som höjer den intersubjektiva reliabiliteten i 

studien.  

 

Vidare lyfter Andersen (1994) att intrasubjektiv reliabilitet står för att samma forskare 

gör samma undersökning flera gånger. Att skapa en sådan reliabilitet skulle innebära en 

längre process, vilket i denna studie inte var möjligt. Däremot har tillförlitligheten i 

studien ämnat stärkas genom granskning av flertalet opponenter vilket enligt Eriksson & 
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Wiedersheim-Paul (2014) bidrar till ökad kvalitet i studien. Även seminarium har 

genomförts vilket är en bidragande faktor till högre tillförlitlighet eftersom studien vid 

dessa tillfällena gett samtliga deltagare möjligheten att kritisera och återkoppla för att ge 

studien högsta möjliga kvalitet och medvetenhet. 

 

3.10 Forskningsprocessen 
Studiens forskningsprocess inleddes med att ta del av information om Köpcentret 

Giraffens framtida utvecklingsprojekt. Ett intresse uppstod direkt av att ta vara på fallet 

och en träff bestämdes med ansvariga över Giraffen-projektet. Mötet resulterade i 

intressant information och förståelsen kring att projektet skulle ske över lång tid och vara 

omfattande. Den långa projekttiden och det framtida stora arbetet gjorde att möjligheten 

gavs att göra många olika val av inriktningar i fallet och stor frihet i vad som skulle 

studeras. Studiens första inriktning blev köpcentrum och hur dessa i framtiden borde 

planeras för att lyckas konkurrera med den digitala handeln och tilltala den nya 

målgruppen som Giraffen ville nå. Efter research om köpcentrum, onlinevanor och 

segment uppmärksammades begreppet digital natives; den digitala konsumenten. Med 

exempelfallet i åtanke och det direkta intresset för begreppet vände studien inriktning. 

För att undvika att göra en konsultrapport, valdes istället att fokusera på digital natives 

som i sin tur skulle vara applicerbart både på exempelfallet, men även för andra företag. 

Detta skulle göra studien mer användbar för framtida forskning och praktiska 

användningsområden. 

 

Undersökning av området visade att digital natives som begrepp blivit kritiserat och inte 

tidigare blivit sett som en målgrupp aktuell för marknadsförare att rikta sig till. Däremot 

framkom de vara en relevant grupp för exempelfallet att rikta sig till i form av att dessa 

individer både är digitala och i rätt ålder gentemot de som Giraffen ville nå. Studien 

riktade därför fokus på att undersöka ifall begreppet och individerna kunde ses som en 

målgrupp med unika värderingar och förväntningar på företag. 

 

För att undersöka detta samlades litteratur och artiklar in, vilka gav en överblick kring 

begreppet och olika karaktärsdrag digital natives ansågs ha. Vidare undersöktes företags 

varumärken och hur dessa bör arbeta för att tilltala digitala konsumenter.  
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För att generera primärdata delades en enkät ut, som var utformad efter teorin som tagits 

fram. Enkäten grundade sig i att få in så stor omfattning som möjligt av digital natives 

men att använda digital immigrants som en jämförelsegrupp för att kunna konstatera och 

generalisera resultaten. Dessa sammanställdes och sattes i relation till den tidigare 

framtagna teorin vilket skapade grunden för analys och slutdiskussion av studien. 

 

3.10.1 Forskningsprocessen som modell 
Patel & Davidsson (2011) lyfter att modeller vanligen görs för att skapa en länk mellan 

teori och verklighet. Modeller kan enligt författarna vara en skiss i form av ett 

flödesdiagram för att enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) lyfta kunskapen från 

detaljnivå till att skapa en överskådlig bild av helheten och göra verkligheten mer 

hanterbar. Med detta konstaterat valde studien att utforma en modell för 

forskningsprocessen samt en för studiens resultat. Detta för att visualisera både den 

komplexa metoden och det komplexa resultatet, och därmed ge läsaren en bättre 

förståelse. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att en modell behöver vara lätt 

att förstå och täcka samtliga områden för att vara användbar. Studiens modell har 

utformats efter vad författarna förklarar som en precis modell, vilken syftar till att täcka 

det område och frågor som önskar studeras. Faktorer som inte har med detta område att 

göra, nämns inte i modellen, vilket gör den precis. Nedan visualiseras studiens modell för 

forskningsprocessen. För att ta del av studiens modell för resultatet, se kapitel 6.3.1. 
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4 Resultat 
Nedan lyfts undersökningens resultat genom metoden One-way Anova som förklarar 

signifikansnivån mellan de olika grupperna och hur de skiljer sig eller inte skiljer sig åt 

i förhållande till påståendena. Dessa resultat utgör grunden för analys, diskussion och 

slutsats. 

 
 

Enkätfråga ett till sex bifogas i bilaga 4 eftersom de enbart presenterar studiens urval och 

demografiska aspekter av respondenterna och därför inte enskilt kommer att analyseras. 

På samtliga frågor och påståenden svarade 206 respondenter. Nedan belyses samtliga 

hypoteser och tillhörande påståenden från enkäten.  

 

4.1 H1: Det finns skillnader mellan digital natives och digital 
immigrants värderingar gentemot företag inom detaljhandeln. 
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I tabellerna ovan presenteras samtliga påståenden från enkäten. Signifikansnivån visas på 

samtliga påståenden, varav de med p-värde <0,05 visar på en skillnad mellan digital 

natives och digital immigrants. Dessa är därmed signifikanta och markeras gröna.  

 

4.2 H2: Digital natives nätverk har inflytande över deras 
konsumtionsval. 
 

 
 

 

 

 

4.3 H3: Digital natives är självcentrerade i sina konsumtionsval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen presenteras påståenden från 

enkäten som tillhör H3. Digital natives 

och digital immigrants olika medelvärde 

betraktas i syfte att jämföras med 

varandra i respektive påstående. Vidare 

markeras de signifikanta påståendena i 

grönt. För exakt signifikansnivå, se bild 

under H1. 

 

I tabellen presenteras påståenden från 

enkäten som tillhör H2. Digital natives 

och digital immigrants olika medelvärde 

betraktas i syfte att jämföras med 

varandra i respektive påstående. Vidare 

markeras de signifikanta påståendena i 

grönt. För exakt signifikansnivå, se bild 

under H1. 
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4.4 H4:Digital natives värderar miljömedvetenhet högre än vad digital 
immigrants gör. 

 
 

 

4.5 H5: För digital natives är det viktigt att känna delaktighet till ett 
varumärke. 
 

 
 

 

I tabellen presenteras påståenden från 

enkäten som tillhör H5. Digital natives 

och digital immigrants olika medelvärde 

betraktas i syfte att jämföras med 

varandra i respektive påstående. Vidare 

markeras de signifikanta påståendena i 

grönt. För exakt signifikansnivå, se bild 

under H1. 

 

I tabellen presenteras påståenden från 

enkäten som tillhör H4. Digital natives 

och digital immigrants olika medelvärde 

betraktas i syfte att jämföras med 

varandra i respektive påstående. Vidare 

markeras de signifikanta påståendena i 

grönt. För exakt signifikansnivå, se bild 

under H1. 
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4.6 H6: Digital natives värdesätter företag som erbjuder 
förutsättningar för nätverkande och utbyte. 

 
4.7 H7: Digital natives tilltalas av företag som är flexibla gentemot 
samhällets utveckling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen presenteras påståenden från 

enkäten som tillhör H6. Digital natives 

och digital immigrants olika medelvärde 

betraktas i syfte att jämföras med 

varandra i respektive påstående. Vidare 

markeras de signifikanta påståendena i 

grönt. För exakt signifikansnivå, se bild 

under H1. 

 

I tabellen presenteras påståenden från 

enkäten som tillhör H7. Digital natives 

och digital immigrants olika medelvärde 

betraktas i syfte att jämföras med 

varandra i respektive påstående. Vidare 

markeras de signifikanta påståendena i 

grönt. För exakt signifikansnivå, se bild 

under H1. 
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5 Analys & diskussion 
Nedan diskuteras det empiriska resultatet i relation till den teoretiska referensramen för 

att påvisa samband och skillnader segmenten emellan. Medelvärdena som presenteras 

ligger på en skala mellan 1-6. I samtliga analyser betraktas de ej signifikanta 

skillnaderna och medelvärdena med försiktighet eftersom risken annars finns att slumpen 

påverkat utfallet.  

 
 

5.1 F1: Hur särskiljer sig digital natives från digital immigrants i 
värderingar gentemot företag inom detaljhandeln? 
 

5.1.1 H1: Det finns skillnader mellan digital natives och digital immigrants 
värderingar gentemot företag inom detaljhandeln. 
För att besvara H1 analyseras och diskuteras utfallet av studiens enkäts samtliga 

påståenden för att kartlägga ur vilka aspekter digital natives skiljer sig från digital 

immigrants. De signifikanta resultaten (p< 0,05) påvisar skillnader mellan grupperna, 

medan de ej signifikanta enbart utgör en grund för analys och diskussioner under 

resterande hypoteser. Totalt visade resultatet att digital natives tenderar att skilja sig från 

digital immigrants ur nio aspekter av de 31 påståendena de fick ta ställning till. I de 

påståenden där inga signifikanta skillnader fanns var gruppernas medelvärden relativt 

likvärdiga.  

 

Utifrån Prensky (2001); Prensky (2009); Palfrey & Gasser (2008) yttrande om att det 

finns tydliga skillnader mellan digital natives och digital immigrants kan tydas att 

resultatet i denna studie inte i full utsträckning stärker deras argument. Detta kan kopplas 

till Peterson & Doerschlag (2016) mening att skillnaderna mellan digitala individer 

kommer att suddas ut och att denna förändring redan verkar vara aktuell. Vidare menar 

författarna med sitt argument att de digitala konsumenterna kommer att vara en bestående 

och viktig målgrupp att för företag förstå och rikta sig till. Utifrån denna studie stärks 

deras resonemang genom att de få skillnaderna från utfallet kan anses påvisa att de båda 

grupperna tenderar att ur många aspekter dela värderingar, vilket skulle kunna göra dem 

till en gemensam målgrupp.  
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Vidare kan diskuteras huruvida de ställda påståendena är tillräckliga för att konkretisera 

en separation eller sammanslagning av målgrupper. Om studien enbart baserats på de 

påståenden som visat signifikans hade resultatet tolkats på ett sätt, medan ytterligare 

påståenden möjligen bidragit till ett annat utfall som därför tolkats på ett annat sätt. 

Därmed kan en svårighet finnas i att fastställa om just de ställda påståendena kan anses 

tillräckliga för att klargöra skiljaktigheterna mellan grupperna. Däremot visar resultatet 

oavsett vissa skillnader, vilket stärker hypotesen även om det inte kan konstateras i vilken 

grad.  

 

5.1.2 H2: Digital natives nätverk har inflytande över deras konsumtionsval. 
Resultatet från påståendena tillhörande H2; att digital natives nätverk har inflytande och 

påverkan på deras konsumtionsval visar på en signifikant skillnad mellan grupperna. 

Solomon m.fl. (2013) lyfter att många konsumenter gör val som ser bra ut i andras ögon 

för att komma närmare sitt ideala jag, vilket från resultaten att tyda kan vara viktigare för 

digital natives än digital immigrants. Vidare visar medelvärdet i resultatet att mervärdet 

för digital natives ökar ifall andra också handlar av varumärket. Även digital immigrants 

påverkas av andra konsumenter, dock inte i samma utsträckning som digital 

natives.Utifrån detta kan tydas att Triandis (1989) uttalande om det kollektiva jaget berörs 

av båda grupperna, dock i större utsträckning för digital natives.  

 

Peterson & Doerschlag (2016) argumenterar även för att gruppen är i ständigt process av 

att definiera och identifiera sig själva. Utifrån resultatet kan det tolkas att digital natives 

i större mån söker denna identifiering genom andras åsikter än vad digital immigrants 

gör. Trots att digital natives skiljer sig från digital immigrants, visar resultatet att 

medelvärdet överlag för båda grupperna inte är särskilt högt. Till skillnad från Prensky 

(2001) teori om att digital natives till stor del lyssnar på sitt nätverk, kan resultaten tolkas 

som att detta inte är så självklart som författaren menar. Att medelvärdet inte är högt kan 

även bero på respondenternas tolkning av påståendet. Prensky (2001) förklarar digital 

natives som individuella, vilka gör sina främsta val utifrån sin egna vinning. Detta kan 

bidra till att respondenterna inte har självinsikten av att de skulle kunna påverkas av andra. 

En annan aspekt kan vara påståendenas utformning påverkat respondenterna i form av att 

inte vilja identifiera sig med deras innebörd. Skulle påståendena formulerats annorlunda 

och inte varit lika konkreta kan det antas att svaren kunde blivit annorlunda. Detta gör att 

tolkningen av H2 är komplex trots signifikanta skillnader mellan grupperna. 
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5.1.3 H3: Digital natives är självcentrerade i sina konsumtionsval. 
Totalt lyfte enkäten sju påståenden för att besvara H3, varav endast två visade på 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Det första signifikanta påståendet var gällande 

att genom konsumtion uppnå självförverkligande där digital natives påvisas värdera detta 

högre än vad digital immigrants gör. Detta stämmer överens med vad Solomon m.fl 

(2013) menar att konsumenter generellt värderar. Att det för digital natives verkar 

värderas högre, stödjer Beller m.fl (2005) uttalande om att de vill uppnå 

självtillfredsställelse. Däremot påvisar resultatet att medelvärdena i båda grupperna är 

längre än förväntat. Trots signifikant skillnad mellan grupperna, kan tydas att 

självförverkligande överlag inte är något som konsumenter värderar särskilt högt. Detta 

stödjer inte Beller m. fl. (2005) teori om att självförverkligande är digital natives främsta 

fokus. Som nämnt under H2 kan även detta bero på att självinsikt kan vara svårt att mäta 

ifall påståendet tolkas som något negativt. Detta blir därmed ett resultat svårt att tolka 

eftersom grupperna skiljer sig åt och digital natives anses värdera självförverkligande 

högre än digital immigrants, dock inte i den utsträckning som Prensky (2001); Beller m.fl. 

(2005) antyder. 

 

Däremot visar resultaten på högt medelvärde för båda grupperna, i påståendet “Jag jämför 

gärna olika alternativ för att hitta den bästa lösningen för mig själv”. Detta stärker 

Coskun (2013) teori om att individualiseringen är aktuell för marknadsförare att arbeta 

utefter. Även Solomon m. fl. (2013); Ottman (2017) mening i frågan om att vara 

uppdaterad och veta vad konsumenter efterfrågar överensstämmer med utfallet. Utifrån 

resultatet ses dock inte detta unikt för digital natives utan istället något som även digital 

immigrants efterfrågar. Detta kan bero på globaliseringen och att många möjligheter 

genom den är en självklarhet, inte bara för digital natives som växt upp i en digitaliserad 

värld, utan även för resterande konsumenter som lever i den. Prensky (2001) förklarar 

digital natives som medvetna och uppkopplade vilket gör att de har möjlighet att välja 

alternativ som passar just dem. Dock har även digital immigrants möjligheten att vara 

både medvetna och uppkopplade vilket Coskun (2013) menar att globaliseringen ger dem 

förutsättningarna att vara. Med tanke på att medelvärdet var högt kan påståendet stärka 

hypotesen, däremot inte utesluta att detta särskiljer sig för digital natives.  

  

Liksom konsumenter värderar att jämföra alternativ för att hitta den bästa lösningen för 

sig själva, visar studiens resultat på höga medelvärden även gällande att ta del av metoder 

som möjliggör sparande av tid och pengar samt metoder som underlättar konsumtionen. 
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Detta kan ses gå hand i hand med ovan påstående om att jämföra alternativ med tanke på 

att detta kan bidra till att konsumenter kan spara både tid och pengar. Det kan för 

konsumenten också innebära att konsumtionen underlättas, vilket resultaten visar är av 

högt medelvärde. Dessa resultat stärker Solomon m.fl. (2013) teori om att det viktigaste 

för konsumenter är att hitta problemlösningar. Därmed stödjer resultatet inte Garner 

(2011, se Thomas, 2011 s.4) som menar att detta beteende är ett unikt karaktärsdrag för 

endast digital natives, utan visar istället på att det är något som är viktigt för samtliga av 

dagens konsumenter, baserat på studiens urval.  

 

Vidare påvisas effektivitet ha en relativt hög efterfrågan hos samtliga respondenter. 

Palfrey & Gasser (2008) menar att digital natives vill ha hög effektivitet i sina liv, vilket 

studiens resultat inte urskiljer vara unikt för dem, snarare tvärtom. Detta är det andra 

signifikanta påståendet mellan grupperna, som visar att digital immigrants tenderar att 

värdera effektivitet högre än vad digital natives gör. Palfrey & Gasser (2008) menar att 

livet online, som digital natives befinner sig i, är anledningen till hög efterfrågan på snabb 

kommunikation och effektivitet, vilket Ottman (2017) stödjer. Att digital immigrants 

tenderar värdera detta högre än digital natives är därmed en intressant aspekt när teorin 

inte talar för det. Som Prensky (2001) förklarar digital natives kan detta bero på att 

gruppen eventuellt är för bekväma och förväntar sig att omvärlden anpassas efter dem 

själva. Däremot har digital immigrants varit med i den digitala utvecklingen, vilket kan 

göra att de värderar möjligheter att skapa effektivitet högre, medan digital natives kan se 

det som ett krav eller självklarheter eftersom de inte upplevt något annat. Ur detta 

avseende kan hypotesen stärkas genom att effektivitet betraktas vara ett sätt att uppnå det 

bästa för sig själv.  

 

Vidare lyfter Grönroos (2008) att konsumenter efterfrågar företag som avser ha samma 

värderingar som dem själva och som känns personligt. Detta lyfter även Gerzema & Lebar 

(2008) som menar att företag behöver vara personaliserade för att lyckas tilltala 

konsumenten. Utifrån resultatet och avsaknad av signifikans går att tydas att samtliga 

författare har rätt i att detta är ett generellt tycke av konsumenter och därför inget unikt 

för digital natives. Vidare antyder medelvärdet att varken digital natives eller digital 

immigrants värderar detta högt. Med tanke på all information som konsumenter mottar, 

samt utifrån ovan diskuterat, att de värderar effektiv konsumtion, kan det tolkas att de inte 

har tid eller intresse att fokusera på huruvida företag delar värderingar eller känns 
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personliga. Solomon m.fl. (2013) förklarar alla konsumenter som unika och att det därför 

kan vara problematiskt att mäta vad som är “delade värderingar” eller “personliga” 

eftersom detta kan innebära olika saker för olika konsumenter. Resultatet kan utifrån 

reflektioner ha påverkats av att respondenterna tolkat påståendet olika vilket skulle 

kunnat förebyggas av fler påståenden eller annan formulering.  

 

5.1.4 H4: Digital natives värderar miljömedvetenhet högre än vad digital 
immigrants gör. 
Petersen & Doerschlag (2016) förklarar digital natives som uppdaterade och medvetna 

konsumenter med tanke på den digitala närvaro de är vana vid. Som diskuterats under 

H3, borde digital immigrants ses som lika medvetna konsumenter. Detta stärker Ottman 

(2017) som menar att konsumenter överlag har en hög medvetenhet om samhället och 

därför även kring miljöfrågor. Däremot anser författaren att detta görs på grund av egen 

vinning. Detta kan vara i form av att spara pengar eller som Solomon m.fl. (2013) 

förklarar se bättre ut i andras ögon. Studiens resultat antyder dock att konsumenter har 

högre tendens att göra miljömedvetna val för planetens skull, än för egen vinning. Med 

tanke på att påståendet om “egen vinning” inte var specificerat kan detta ha bidragit till 

att frågan varit svår att tolka för respondenterna och därför bidragit till ett lägre 

medelvärde. Dock påvisar resultatet att digital immigrants överlag värderar 

miljömedvetenhet högre än vad digital natives gör, vilket visas genom tre signifikanta 

skillnader i fråga om företags miljömedvetenhet, miljömedvetna konsumtionsval och 

miljömedvetna val för egen vinning.  

 

Enligt Ottman (2017) är digital natives mer benägna att vara miljömedvetna eftersom de 

är uppväxta i en värld där individer förväntas ta sitt ansvar för miljön. Att resultatet 

påvisar digital immigrants som mer benägna att vara miljömedvetna blir därför en 

intressant infallsvinkel som talar emot Ottman (2017) teori. Resultatet kan grundas i att 

digital immigrants upplevt utvecklingen av konsumtionssamhället och globaliseringen 

samt hur planeten och människor påverkas av detta. Utifrån Prensky (2001) förklaring 

om att digital natives vuxit upp i resultatet av denna förändring, kan tydas att deras 

förhållningssätt gentemot miljöfrågor därför ser annorlunda ut. Eftersom de vuxit upp 

med den tillgänglighet konsumtion via exempelvis näthandel möjliggör, är detta en 

självklarhet i deras vardag. Därför kan antas att konsumenters bekvämlighet kan väga 

starkare än en långsiktig påverkan på planeten. Detta argument stärks när resultatet visar 

på att konsumenter överlag inte värderar miljömedvetenhet så högt som teorin beskriver, 
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fastän digital immigrants tenderar att värdesätta det högre. Att konsumenter inte ser detta 

som viktigt kan bero på, som Prensky (2001) förklarar en självcentrering och 

bekvämlighet. Teorin talar för hög värdering av miljömedvetenhet, medan resultatet anses 

tyda emot vilket gör att hypotesen därmed inte stärks.  

 

5.2 F2: Hur påverkar den digitala disruptionen digital natives 
förväntningar på företag inom detaljhandeln? 
 

5.2.1 H5: För digital natives är det viktigt att känna delaktighet i ett varumärke. 
För att besvara H5 analyseras och diskuteras de påståenden som berör respondenternas 

värderingar kring ärlighet, tillit, delaktighet och påverkan i förhållande till ett företags 

varumärke inom detaljhandeln. Det kan tydas av medelvärden från resultatet att digital 

natives värderar ärlighet från företag högt, vilket stärker Gerzema & Lebar (2008); Wang 

(2015); Grönroos (2008); Ottman (2017); Anixter (2005; se Ind, 2005); Carlsson (2010) 

förklaring att transparens är en viktig beståndsdel för företag eftersom konsumenternas 

insyn och engagemang ökar allt mer. Samtidigt visar signifikansnivån att det inte finns 

någon större skillnad från hur digital immigrants värderar ärlighet hos företag, vidare 

tyder även medelvärdet för dem på att de anser det vara aningen viktigare än vad digital 

natives gör. Detta påvisar att digital natives syn på ärlighet inte är enskild för enbart dem, 

däremot är det en aspekt som gruppen står för, vilket ur denna studies synvinkel stärker 

H5. Anledningen till att resultatet anses stärka H5 förklaras utifrån Carlsson (2010); 

Meyers ( 2005; se Ind, 2005) resonemang om att konsumenters delaktighet i företags 

varumärken ökar. Som Grönholm (2010; se Carlsson, 2010) lyfter handlar det alltmer om 

för företag att prioritera en interaktion och öppenhet gentemot konsumenter, något 

resultatet indikerar på att även digital natives anser. 

 

Vidare förmedlar  Anixter (2005; se Ind, 2005); Gobé (2009); Roetzer (2012) att 

transparens är vitalt för ett gemensamt värdeskapande mellan företag och konsumenter, 

vilket stöds av studiens resultat beträffande digital natives. Detta överensstämmer även 

med Kapferer (2012) mening att konsumenter tilltalas av företag där ärlighet är en 

grundsten. Syftet med H5 var att genom antagandet att digital natives är resultatet av den 

digitala disruptionen, undersöka om deras ställningstagande stämde överens med teorin, 

vilket utfallet av detta påstående antyder. Däremot talar resultatet inte om huruvida digital 

natives särskiljer sig från resterande konsumenter i frågan, men förefaller ändå relevant 
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för att besvara hypotesen positivt. I förhållande till Carlsson (2010) argument om att 

transparens kan vara en risk för företag på grund av konkurrenters insyn, påvisar resultatet 

att det kan vara en risk värd att ta. Detta stärks även av Kapferer (2012); Gerzema & 

Lebar (2008) som hävdar att konsumenter förväntar sig detta och att konkurrenter inte 

bör ses som ett bekymmer eftersom varje företag bör utgå från sig och sina konsumenters 

värderingar. Istället för en risk menar Roetzer (2012) att transparens utgör en chans för 

ett ömsesidigt förtroende, något som skapar möjligheter att forma varumärket gentemot 

konsumenterna.  

 

Resultaten påvisar beträffande vikten av tillit till varumärken att digital natives och digital 

immigrants medelvärden inte heller utgör några signifikanta skillnader. De båda 

grupperna värderar tillit till företag högt, något som antyder att Kapferer (2012); Ottman 

(2017); Grönroos (2008); Olsson (2015) teorier rörande vikten av tillit berör konsumenter 

oavsett om de är födda innan eller under digitaliseringens påverkan. Denna likhet till trots 

stärker resultatet H5 genom att det påvisar en tendens till att detta är viktigt för digital 

natives.  

 

Resultatet påvisade inte heller en signifikant skillnad mellan digital natives och digital 

immigrants i förhållande till hur viktigt de ansåg det vara att få vara med och påverka ett 

företags varumärke. Respektive urvalsgrupp påvisade dessutom ett neutralt 

ställningstagande baserat på medelvärdenas antydan. I förhållande till Meyers (2005; se 

Ind, 2005); Ottman (2017); Grönholm (2010; se Carlsson, 2010); Grönroos (2008) 

resonemang om att konsumenterna står för en viktig roll i företags varumärkesutveckling, 

skiljer sig studiens utfall genom att respondenternas intresse av att påverka inte är 

tillräckligt högt för att stärka hypotesens uttalande om vikten av delaktighet. Detta kan 

stärka Meyers (2005; se Ind, 2005) mening av att olika intressenter har olika skäl att 

engagera sig i företags varumärken, vilket kan antas vara beroende av kontext.  

 

Som Grönholm (2010; se Carlsson, 2010) menar, visar studiens resultat rörande H5 

tendenser till att digital natives värderar delaktighet i ett företags varumärke. Däremot, 

till skillnad från vad Gerzema & Lebar (2008) lyfter om det höga inflytandet från 

konsumenter påvisar inte studien eller teorin om detta inflytande kan ha att göra med även 

en passiv medverkan i form av exempelvis data om deras aktiviteter online. Genom Beller 

m.fl. (2005) argument skulle denna typ av delaktighet inte kunna utgöra en starkare 
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relation till konsumenterna, vilket i avseende till Ottman (2017); Anixter (2005; se Ind, 

2005); Carlsson (2010) mening därför inte kan användas som underlag för att skapa 

mervärde och lojalitet hos dem. För att generera underlag för en djupare medverkan från 

konsumenternas sida menar Beller m.fl. (2005); Solomon m.fl (2013); Grönroos (2008) 

att företag behöver förstå deras värderingar, något som inte kan fås genom enbart digitala 

data.  

 

Vidare resulterade påståendet om respondenternas förväntan på att företag ska leverera 

något utöver varan eller tjänsten, i likgiltiga medelvärden både inom och mellan 

grupperna. Utifrån digital natives perspektiv kan därmed tydas att aspekter i form av 

mervärdet som Meyers (2005; se Ind, 2005) nämner är vitalt för ett företags varumärke, 

inte är särskilt relevant för dem. Därigenom talar resultatet emot teorin och vilket inte 

stärker hypotesen utifrån denna aspekt. Eftersom Wang (2015); Hammond (2008) hävdar 

att det blir allt viktigare att varumärkeslöftet ska prioritera upplevelser och utbyte framför 

själva varan eller tjänsten kan resultatet av påståendet i denna studie betraktas som att det 

inte stödjer teorin. Däremot kan utfallet bero på att påståendet möjligen varit otydligt 

formulerat. Detta kan vara en följd av att det ansågs tillräckligt tydligt genom att forskarna 

bakom studien är insatta i ämnet, men för en utomstående respondent kanske ytterligare 

förklaring till påståendet, alternativt följdfrågor, hade behövts.  

 

I påståendena kring huruvida digital natives och digital immigrants uppsöker kontakt och 

ger feedback till företag samt hur viktigt de anser det vara att företag tillvaratar denna, 

visades inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Däremot kan tydas att de båda 

gruppernas medelvärden var högre beträffande att företag borde ta vara på den feedback 

som ges. Som Carlsson (2010) förklarar antyder detta på att konsumenterna är passiva 

när det kommer till att delge företag med feedback, även om de anser att det är viktigt att 

deras åsikter kommer fram. Genom detta resonemang kan tydas att resultatet stärker 

hypotesen, även om det kan anses aningen vagt. Vidare kan diskuteras om enkätens antal 

undersökta påståenden varit tillräckliga för att kartlägga området av uppsökande och 

feedback till företag. Möjligen hade fler påståenden eller frågor behövts för att belysa om 

vissa situationer frambringar detta beteende mer än andra, något studien inte gav 

respondenterna utrymme att förtydliga genom de slutna påståendena.  
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Ur denna aspekt kunde området undersökts närmare i en framtida studie för att gå djupare 

in på vilka situationer som får konsumenter att vilja delge företag med feedback och vad 

som lockar fram deras åsikter. I avseende till Gerzema & Lebar (2008) mening att 

konsumenters förväntningar och feedback är vad som bör vara utgångspunkten för 

företags strategi och innebörd, skulle därför detta område vara relevant att vidare 

undersöka. Detta skulle kunna skapa underlag för hur företag ska kunna arbeta för att 

lättare få ta del av konsumenternas synvinklar trots att de, som Carlsson (2010) och 

studiens resultat förklarar, tenderar att inte engagera sig särskilt mycket.  

 

5.2.2 H6: Digital natives värdesätter företag som erbjuder förutsättningar för 
nätverkande, kommunikation och utbyte. 
För att besvara H6 analyseras och diskuteras de påståenden som berör respondenternas 

värderingar kring kommunikation, tillhörighet, ägande, delande och nätverk. De mest 

framträdande medelvärdena framkom av påståendet gällande vikten av snabb och smidig 

kommunikation, vilket antyder att respektive urvalsgrupp anser det vara en viktig aspekt 

kopplat till ett företags varumärke. Detta stämmer överens med Palfrey & Gasser (2008); 

Prensky (2001) påstående rörande hur digital natives förväntar sig snabb kommunikation 

på grund av deras vistelse i en uppkopplad värld. Även om gruppernas svar inte skiljer 

sig nämnvärt sinsemellan, antyder resultatet på att påståendet stärker hypotesen.  

 

På påståendet gällande att känna tillhörighet och social gemenskap, antyder medelvärdet 

att digital natives eftersträvar detta mer än vad digital immigrants gör. Dock kan tydas att 

medelvärdet överlag är relativt lågt i denna fråga och därför inte stärker Grönholm (2010; 

se Carlsson, 2010) uttalande i att konsumenter eftersträvar företag som fokuserar på just 

tillhörighet och social gemenskap, vilket bidrar till att resultatet inte stärker hypotesen. 

Vidare var skillnaderna mellan grupperna i förhållande till vikten av att äga produkter 

inte signifikant och dessutom uttryckte sig båda grupperna relativt neutralt i frågan. Den 

skillnad som kunde utläsas av medelvärdena antyder att det är aningen viktigare för digital 

natives att äga varor, något som motsäger Ottman (2017); Solomon m. fl. (2013) teori 

kring att ägande inte längre står i fokus för konsumenter. Däremot kan inte ett sådant 

likgiltigt resultat varken stärka eller motargumentera hypotesen, men kan vara en 

intressant infallsvinkel för vidare forskning.  

 

Vidare antyder resultatet av påståendet gällande att dela varor eller tjänster med andra att 

både digital natives och digital immigrants ställningstagande inte nämnvärt stärker 
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Sandström & Karlson (2016); Evans (2016) argument om strävan efter en 

delningsekonomi. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kan konstateras men den 

skillnad som kan uttydas visar att digital natives attityd till delning är aningen  mer positiv 

än digital immigrants.  Samtidigt visar resultaten rörande om respondenterna föredrar att 

handla via företag eller av andra konsumenter att digital immigrants framstår mer positivt 

inställda till det senare alternativet, något som enligt Evans (2016); Wang (2015) 

resonemang visar på att de kan anses vara mer öppna för plattformslogikens effekter. 

Även resultatet för påståendet angående att dela erfarenheter med andra konsumenter 

påvisar en trend av att digital immigrants är aningen mer positiva till det. Däremot finns 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna och eftersom medelvärdet för digital natives 

är relativt högt kan detta anses tillräckligt för att stärka Ottman (2017) teori om deras 

vana av att uttrycka sina åsikter bland andra. Därmed stärks även hypotesen.  

 

5.2.3 H7: Digital natives tilltalas av företag som är flexibla gentemot samhällets 
utveckling.  
För att besvara H7 analyseras och diskuteras de påståenden som berör respondenternas 

värderingar gentemot föränderlighet hos företag. Det framgår av resultatet att det finns en 

signifikant skillnad mellan digital natives och digital immigrants, varav de sistnämnda 

tenderar till att vara aningen mer positivt inställda till varumärken som är flexibla mot 

samhällets utveckling. Utifrån hypotesen bidrar denna infallsvinkel till att Gerzema & 

Lebar (2008); Wang (2015); Sandström & Karlson (2016) resonemang om att företag 

behöver vara föränderliga, stämmer överens med båda gruppernas värderingar.  

 

Eftersom digital natives medelvärde kan tydas vara tillräckligt högt stärker detta 

hypotesen, samtidigt som skillnaden grupperna emellan skiljer sig mot vad det förväntade 

resultatet skulle bli. Utfallet, som stärker Wang (2015); Gerzema & Lebar (2008) yttrande 

om flexibilitet, besvaras av Evans (2016); Sandström & Karlson (2017) förslag att 

delningsekonomi och plattformslogik är den riktning företags varumärken behöver ta för 

att fortsätta vara aktuella och lyckas skapa mervärden under den digitala disruptionen. 

Detta diskuterades närmare i H6. Vidare kan inte resultatet utvecklas utifrån påståendena 

tillhörande H7, eftersom inga ytterligare specificerande påståenden angående flexibilitet 

och dess innebörd för varumärken gavs. I sin tur skapar detta däremot möjligheter för 

vidare undersökning av området.  

 

 



  
 

44 

 

6 Slutdiskussion 
Utifrån analys och diskussion klargörs studiens slutsatser. Vidare hanteras samtliga 

hypoteser som antingen bekräftas eller förkastas utifrån det empiriska resultatet. 

Slutligen förs en avslutande diskussion. 

 
 

6.1 Slutsatser 
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6.2 Hypotesprövning 
Nedan presenteras studiens hypoteser i en modell där de antingen bekräftas, förkastas eller anses 

vara för komplexa för att definiera.  

6.2.1 Hypotesdiskussion 
Utifrån ovan nämnda slutsatser som studien bidragit till, kan fyra av hypotesernas 

undersökningsområde anses visa tillräckligt tydliga tendenser för att bekräftas. En 

hypotes förkastas eftersom studiens resultat påvisat motsatsen. Vidare anses underlaget 

för resterande två hypoteser inte vara tillräckligt och området för komplext för denna 

studies omfattning, att varken bekräfta eller förkasta dem. Detta lämnar därmed utrymme 

för vidare forskning. Av de hypoteser som bekräftats betyder inte accepterandet att 

påståendena särskiljer sig från digital immigrants, eftersom de båda grupperna påvisade 

många liknande ställningstaganden. Detta kan därför ifrågasätta studiens utgångspunkt 

från teorin; att digital natives påstås vara en unik målgrupp, och att de båda grupperna 

istället möjligen kan ses som en gemensam målgrupp utifrån studiens utfall. Viktigt att 

beakta är också att resultatet beror på de påståenden som ställts och att andra påståenden 

kunde genererat ett annat resultat, något som gör ämnet komplext i helhet.  

 

6.3 Avslutande diskussion 
 

Genom den analys och diskussion som förts mellan teori, empiri och författarnas tolkning, har ett 

flertal slutsatser utformats. Dessa kan anses vara många till antalet men kan betraktas som 

delslutsatser, eftersom området varit komplext. Med hjälp av dessa slutsatser kan studiens två 

frågeställningar;  F1: “Hur särskiljer sig digital natives från digital immigrants i sina 

värderingar gentemot företag inom detaljhandeln?” och F2: “Hur påverkar den digitala 
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disruptionen digital natives förväntningar på företag inom detaljhandeln?” anses vara 

besvarade.  

 

Även syftet kan anses vara uppnått i den mån det varit möjligt för studien. I förhållande 

till vad Beller m.fl. (2005) menar kring svårigheten i mätning av värderingar, eftersom 

det ofta är något som finns omedvetet hos konsumenter, kan detta varit en aspekt som 

påverkat svårigheten i att se konkreta mönster bland respondenterna. Vidare har förklarats 

av Solomon m.fl. (2013) att konsumenter i sin strävan efter sitt ideala jag gör val baserat 

på vad som anses rätt snarare än utifrån dem själva, något som medför en risk för att 

resultatets validitet och trovärdighet påverkas. Detta är aspekter som tagits i beaktning 

genom forskningsprocessen och analysarbetet, genom vilket studiens syfte anses vara 

möjligt att vidare fullfölja genom de förslag till vidare forskning som presenteras. 

Eftersom studiens syfte varit att göra en kartläggning av främst digital natives värderingar 

gentemot företag inom detaljhandeln presenteras nedan en modell för de tendenser som 

kunnat tydas.  

 

6.3.1 Egen modell 
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6.4 Reflektioner kring exempelfallet Giraffen 
 
I förhållande till Giraffens utvecklingsprocess kan studiens resultat bidra med information 

kring digitala konsumenter och deras värderingar och förväntningar gentemot företag. I 

avseende till att Giraffen ämnar nå en ny, yngre målgrupp kan studien delge upptäckten 

att segmenten digital natives och digital immigrants inte skiljer sig nämnvärt. Utifrån 

resultatet kan därmed tydas att digital natives inte bör ses som en enskild målgrupp. 

Däremot påvisas att de båda gruppernas värderingar stämmer överens i många avseenden, 

vilket kan utgöra en möjlighet att se samtliga som digitala konsumenter. Det kan för 

Giraffen därför vara användbart att rikta sig mot individer istället för målgrupper, 

eftersom individualisering är en återkommande insikt under studien. Eftersom 

värderingar bland de digitala konsumenterna kartlagts, kan detta fungera som ett underlag 

för att lättare förstå vilka grundstenar som bör finnas med i utvecklingen eller 

förändringen av en varumärkesplattform.  

 

 
  

7 Implikationer 
Studiens utformning och metodval har bidragit till både för- och nackdelar för studiens 

resultat. Nedan presenteras därmed lärdomar och förslag till framtida forskning samt 

förslag till praktiker inom området. 

 
 

7.1 Teoretiska implikationer 
Med utgångspunkt ur den teoretiska relevansen (kapitel 1.5.1) har studien till viss del 

bidragit till forskning om digital natives och deras förväntningar på företag. Detta, främst 

i form av att undersöka huruvida digital natives är en målgrupp med unika karaktärsdrag 

och värderingar samt vilka förväntningar de har på varumärken. Studien har även bidragit 

till att klargöra att digital natives till större del inte skiljer sig gentemot digital immigrants 

i den mån teorin förklarar. Detta resultat skulle däremot kunnat se annorlunda ut beroende 

på studiens genomförande, val av metod och urval. Därför diskuteras lärdomar och 

förslag för framtida forskning nedan.  

 

Studien hade kunnat nå en högre validitet ifall fler respondenter kunnat delta i pilotstudien 

vilket hade kunnat bidra till ytterligare feedback. Det skulle även vara möjligt att separera 
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ett antal påståenden för att mer specifikt kunna avläsa respondenternas olika 

uppfattningar, vilket kan rekommenderas till framtida forskning i syfte att förstå digital 

natives på ett djupare plan än vad studien lett fram till. För att skapa djupare förståelse 

skulle även en kvalitativ metod kunna vara ett komplement för framtida forskning för att 

vidare undersöka resultatet från denna kvantitativa undersökning. Detta skulle kunna vara 

i form av fokusgrupper, vilket i denna studie var tänkt men inte lyckades genomföras med 

tanke på tidsbegränsningen. Vidare skulle ett färre antal enkätpåståenden kunnat bidra till 

att fler respondenter svarat på den. Däremot sågs samtliga påståenden nödvändiga för att 

kunna kartlägga och jämföra digital natives värderingar på ett så djupt plan som möjligt. 

 

En högre generaliserbarhet hade kunnat uppnås ifall fler respondenter deltog, varav fler 

borde varit män och konsumenter i den äldre målgruppen. Enkäten delades endast digitalt, 

vilket kan ha påverkat resultatet av vilka respondenter som nåddes. Ifall enkäten delats ut 

i fysisk form skulle repondenterna svarat under kontrollerade förhållanden, vilket hade 

kunnat bidra till att urvalet blev jämnare fördelat. Däremot skulle detta tala emot den 

ekologiska validiteten (Bryman & Bell, 2013), men skulle kunna vara ett förslag till 

framtida forskning för att lättare uppnå en miniatyr av den undersökta populationen (Patel 

& Davidsson, 2001). 

 

På grund av studiens tidsbegräning kunde inte ett, vad Bryman & Bell (2013) kallar,  test-

restest göras. Detta menar författarna skulle bidra till intrasubjektiv reliabilitet och 

därmed vara givande för studien. Däremot kan den utgöra en grund till framtida studier 

att genomföra undersökningen igen för att jämföra resultatet mellan olika forskares utfall, 

vilket hade förstärkt den intersubjektiva reliabiliteten. 

  

För vidare forskning kan det vara intressant att undersöka digital natives värderingar i 

förhållande utifrån  exempelvis demografiska och psykografiska aspekter. För att ta del 

av studiens respondenternas svar kring dessa frågor, se bilaga 5.. Att arbeta med nya 

metoder och tillvägagångssätt kan vara komplext, vilket denna studie visar. Därmed 

uppmanas att ta del av denna studie för att skapa en grunduppfattning om ämnet och 

metoderna som kan tänkas vara relevanta.   
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7.2 Praktiska implikationer 
Utifrån Kapferer (2012) argument om varumärkets risk för åldrande, i förhållande till en 

fast målgrupp och Wang (2015); Sandström & Karlson (2016); Evans (2016) mening att 

den digitala disruptionen har en stark påverkan på företags varumärken, förklaras studiens 

praktiska implikationer i avseende till detta. Wang (2015) menar att en positiv upplevelse 

kring varumärket upprätthålls genom att företag förhåller sig till sin omvärlds utveckling 

och vågar utvecklas med den, vilket studiens resultat stärker.  

 

Därmed kan studiens nytta för praktiker vara bland annat att få underlag för hur digitala 

konsumenter, oavsett de är digital natives eller digital immigrants, tenderar att värdera 

företags varumärken. Utifrån dessa värderingar kan vidare marknadsundersökningar 

göras för att företag inom detaljhandeln ska kunna förstå sina kunder bättre. Däremot 

påvisade studien ett lågt engagemang bland respondenterna i att vilja delge företag med 

feedback, vilket vid en generalisering även skulle gälla för svenska konsumenter, något 

som inte med säkerhet kan konstateras. Därför stärks argumentet ytterligare att det finns 

ett högt värde för praktiker att förstå konsumenter och deras värderingar, vilket enbart 

kan göras genom en interaktion, inte via enbart insamlad data. Eftersom tillit, ärlighet och 

transparens påvisats vara en viktig del för konsumenter, tolkat från studiens resultat, kan 

detta anses vara en viktig grundsten för praktiker att tillämpa.  

 

Ytterligare kom studien fram till att individualisering är viktigt, även om respondenterna 

inte själva ansåg det. Tolkat av utfallet har inga markanta mönster hittats inom grupperna 

vilket påvisar att många av respondenterna hade olika värderingar. Denna spridning 

påtalar att dagens konsumenter är komplexa och svåra att placera i fack, vilket gör det 

vitalt för praktiker att hitta ett sätt att nå dem på en individuell nivå (Roetzer, 2012; Wang, 

2015; Gobé, 2009; Hammond, 2008).  

 

För att skapa ett lyckat varumärkeslöfte behöver företag vara medvetna om varumärkets 

syfte, mål och veta hur de förväntar sig nå dit, vilket i sin tur lägger en grund för att kunna 

vara flexibel gentemot marknaden (Wang, 2015). Detta leder till att leveransen av löftet 

gentemot konsumenterna kan skilja sig åt beroende på sammanhang, vilket skapar en 

anpassningsbar affärsmodell, något författaren menar vara det centrala för företagets 

överlevnad under påverkan av den digitala disruptionen (ibid). 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Nyckelbegrepp 
 

Detaljhandel: All handel som berör konsumtion mellan privatkund och företag där varor 

eller tjänster köps och konsumeras. 

 

Digital disruption: Digitaliseringens påverkan på samhället I denna studie lyfts 

fenomenet ur aspekt av möjligheter. 

 

Digital immigrants: Individer födda före eller i ett tidigt skede av 

digitaliseringens  existens och prägel på samhället. I denna studie räknat fram till 80-talet. 

 

Digital natives: Individer födda under digitaliseringens existens och prägel på samhället. 

I denna studie räknat sedan 80-talet.  

 

Företags varumärken: Företaget är det som står bakom varumärket. Detta är något 

konsumenter kan värdera och förvänta sig något ifrån. Varumärket ses som en följd av 

företagets handlingar.  

 

Nätverkseffekt: De positiva effekter som nätverkande för med sig för både konsumenter 

och företag. 

 

Individualisering: Vikten av att rikta sig mot individer istället för målgrupper. 

Konsumenter utgår från sitt eget perspektiv vilket företag behöver bemöta. 

 

Jaget: Det en människa vet och tror om sig själv. En  människa har detta inombords och 

är det som motiverar en att göra val då dessa görs utifrån en själv.  
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Plattformslogik: En typ av strategi för företag där traditionella marknadsförings- och 

försäljningsmetoder kompletteras eller ersätts med att företaget ska utgöra en plattform 

för utbyte.  

 

Delningsekonomi: Avser fenomenet av hur digitala plattformar tillgängliggör utbyte av 

varor och tjänster sinsemellan konsumenter, men även mellan företag och konsumenter. 

 

Variabel: Ett uttryck för det som mäts i den kvantitativa metoden. Detta syns genom 

studien på de olika begreppen som ställs mot varandra.  

 

Masspersonalisera: Ett uttryck för behovet av att för företag rikta sig till konsumenter på 

en individuell nivå och vara personlig mot respektive individ. 

 

Massmedverkan: Ett uttryck för hur alla intressenter i ett företags varumärke är med och 

utformar det. 
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8.2 Bilaga 2: Giraffen som exempelfall 
 

Giraffen är ett köpcentrum i Kalmar som står inför ett stort förändringsarbete av sitt 

koncept och sin varumärkesidentitet. Martina, centrumchef och Jenny som är 

marknadsansvarig berättar vid en intervju (2018) att Giraffen är en handelsplats som 

främst riktar sig till och tilltalar barnfamiljer genom bekvämlighet, flexibla öppettider, 

effektivitet, tillgänglighet och den praktiska aspekten av att ha många butiker samlat på 

en plats. Genom marknadsundersökningar som genomförts förklarar Martina och Jenny 

att det utöver den breda befintliga målgruppen, även finns en marknad hos studenter och 

unga singlar, vilka Giraffen genom ett nytänkande koncept vill tilltala.  

  

Martina och Jenny beskriver målgruppen som att deras värderingar kring hållbarhet och 

miljö är viktiga för dem, vilket de menar överensstämmer med Giraffens värderingar. De 

förklarar att visionen med förändringen är att Giraffen ska bli en ny, unik mötesplats i 

Kalmar med hållbarhetstänk. Vidare diskuteras att köpcentret ska erbjuda en upplevelse 

utöver shoppingen där målet är att locka besökare även utifrån Kalmarområdets radie. 

För att skapa en högre attraktion till köpcentret diskuterar Martina och Jenny att, på sikt, 

utveckla sitt marknadsarbete på bland annat sociala medier. Digitalisering generellt lyfts 

som ett viktigt fokusområde att utvecklas mot för att vara relevant för målgruppen. De 

menar att den nuvarande definitionen av varumärket Giraffen är något de vill ändra på 

eftersom dess identitet är splittrad och odefinierad. Syftet är därmed att skapa en högre 

attraktion genom ett större utbud och mer trivsam miljö. Vidare ska fokus i utvecklingen 

av Giraffen vara att skapa en unik mötesplats och ett stadsdelscentrum med nya koncept 

som inte återfinns på andra håll i Kalmarområdet och som stärker den identitet och 

positionering som Giraffen strävar mot. 

  

Visionen är att den framtida mötesplatsen ska vara en plats som upplevs välkomnande för 

människor i alla olika livssituationer. Giraffen avses bli en plats där besökarna kan känna 

sig som hemma, känna sig lugna och bekväma med att slå sig ned för till exempel arbete 

eller för att läsa en bok. Samtidigt som Martina och Jenny menar att dagligvaruhandeln 

är Giraffens motor och att utifrån detta utveckla köpcentret till Kalmars nya mötesplats 
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med ett nytt fokus  för att överleva på marknaden. Målet är att skapa en nischad 

mötesplats med matfokus som ett genomgående tema, med ett högt utbud av restauranger 

och upplevelser. Vidare förklaras att känslan av att befinna sig på Giraffen ska påminna 

mer om en trivsam stadsdel än av att befinna sig på ett köpcentrum och målet är att få 

besökarna att vilja stanna längre och skapa en känsla av att komma hem.   

  

Under studiens genomförande förklarar Martina och Jenny att förändringsarbetet ännu 

inte har en färdig handlingsplan och att det ligger på en projektnivå eftersom en del beslut 

inväntas innan projektet kan påbörjas. Därför finns ännu ingen definierad 

varumärkesplattform för det nya Giraffen, något som denna studie önskar bidra med 

relevant information om. Detta i form av att se ifall digital natives kan vara den nya 

målgruppen samt vilka förväntningar de isåfall förväntas ha på företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

58 

8.3 Bilaga 3: Intervjuguide till förstudie med Giraffen  
 

 

Målgrupp 

Kan du ni berätta om den och hur ni tänker försöka tilltala dem 

-          Hur tror ni att man ska göra detta? 

 

Värderingar 

Hur jobbar ni gentemot konsumentens värderingar och behov? 

Berätta om giraffens värderingar. 

Hur ser ni på digitaliseringens i förhållande till det ni ska göra? 

 

Varumärke 

Hur vill ni bli uppfattade av konsumenten? 

Berätta om er förändring. 

Berätta om giraffen som varumärke. 

Hur vill ni vara unika i deras ögon och hur ska ni få dem att återkomma? 
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8.4 Bilaga 4: Enkätens påståenden 1-6 
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8.5 Bilaga 5. Operationaliseringsschema
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