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ORVESTO
Life ValuesTM

En segmenteringsmodell baserad på 
drivkrafter och värderingar. 



ORVESTO Life ValuesTM

Varför?

- Spåra likheter inom, och skillnader mellan, olika grupper av 
människor i samhället. 

- Urskilja värderingsgrunder som karaktäriserar olika grupper.

- Ökar möjligheten att kommunicera på ”rätt” sätt. 

- Vässa varumärkesstrategin & marknadskommunikationen.
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Life Values - modellen 
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Life Values - modellen 

§ Varje individ som ingår i värderingsundersökningen tilldelas 
en position i en tvådimensionell rymd. 

§ Vertikala dimensionen innebär i sin ytterlighet ett globalt
perspektiv på omvärlden och förändringsbenägenhet. 

§ I nedre delen av vertikala dimensionen finns värderingar 
kopplade till ett lokalt perspektiv på omvärlden samt 
kontinuitet. 

§ På horisontella dimensionen finns värderingar med stark 
koppling till gemenskap och delaktighet i vänstra delen av 
modellen. 

§ Den högra sidan innebär ett mer individorienterat 
perspektiv på omvärlden. 
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Värderingsdimensionerna
Äventyr & utforskande

Trygghet & tradition
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Nyckelord
Globalt, förändring

Drivkrafter
Nyfikenhet och kunskapstörst

Valmöjligheter och ansvar
Kreativitet och förändring

Urbana och globala
Digital teknologi

Utmaning och upplevelse

Nyckelord
Lokalt, kontinuitet

Drivkrafter
Familj och solidaritet

Hemkära och lokala förkämpar
Förutsägbarhet och instruktioner

Religion och andliga frågor
Digitala utforskare

Kontinuitet och traditioner
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Värderingsdimensionerna
Äventyr & utforskande

Trygghet & tradition

Självuttryck &
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Nyckelord
Gemenskap

Drivkrafter
Rättvisa och jämlikhet
Öppenhet och tolerans
Konst och kultur
Delaktighet och gemenskap
Ansvar och plikt
Kunskap och engagemang

Nyckelord
Individorienterat

Drivkrafter
Digitala pionjärer

Prylar och samlande
Pengar och ambition

Trendkänslighet och status
Kropp och utseende

Bekvämlighet och njutning
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ORVESTO Life ValuesTM – 4 konsumentkulturer

Life Values baseras på livstilspåståenden. Utifrån dessa 
skapas fyra grupper som kallas konsumentkulturer. 

1. Självuttryck & Image
Associeras med individualism, prestation och makt.

2. Medvetenhet & Djup
Associeras med kollektivism, universalism och välvilja.

3. Trygghet & Tradition
Associeras med säkerhet, konservatism och tradition.

4. Äventyr & Utforskande 
Associeras med utåtriktat, förändring och hedonism.
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Life values – bilder och uttryck viktiga för att nå ut

Kantar Sifo

Äventyr och utforskande

Trygghet och tradition

Medvetenhet och djup Självuttryck och image
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Exempel på två Life Values-segment

Medvetet 
och tryggt

Öppet och 
förändrings-

benäget
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Värderingar och drivkrafter

§ Leva som man lär och långsiktighet. Att tänka 
efter. Vikten av att hålla det man lovar

§ Balans är viktigt. Balans i det personliga livet 
men också i de perspektiv som förmedlas. 

§ Genuinitet och innehåll är centralt. Vikten av 
att reflektera över moral och etik.

§ Kollektivet viktigt och en tillgång. Att ta in och 
ta hänsyn till det gemensamma.

Medvetet 
och tryggt

Mediekonsumtion

§ Stora konsumenter av tryckta morgontidningar

§ Public service viktigt, både SR och SVT

§ Stora konsumenter av TV

§ Relativt låg digital användning men när det sker 
ofta på mobilen

§ Tidskrifter med fokus på yrket, 
populärvetenskap och familj
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Öppet och 
förändrings-

benäget

Värderingar och drivkrafter

§ Positiv inställning till utmaningar och 
välkomnande av utveckling och förbättring.

§ Beredd till ett visst risktagande för att ge 
förändring plats.

§ Vetgiriga, vill gärna utmana givna 
föreställningar mot de senaste insikterna. 

§ Öppenhet för andras perspektiv, tankar och 
erfarenheter. 

§ Att kunna välja själv och att inte behöva vara 
bunden av fastställda ramar.

Mediekonsumtion

§ Hög konsumtion av kvällstidningar

§ Mer kommersiell radio än snittet

§ Hög konsumtion av kommersiell TV

§ Hög digital användning, mycket på mobilen

§ Mycket hög mogenhet i användning av sociala 
medier och nätverk

§ Tidskrifter med fokus på ekonomi, skönhet, mode, 
resor
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ORVESTO Life ValuesTM – 9 segment

Life Values baseras på livstilspåståenden. 
Utifrån dessa skapas nio segment. 

1. Obundna Globalister: Njuter av att vara annorlunda och har en 
stark känsla av självförtroende. Ofta kreatvia och fritänkande. 

2. Nyfikna Äventyrliga: Har en stark dragning för äventyr och nyheter. 
Spänningssökande, självuttryck och imagemedvetna. 

3. Viljestarka Vågspelare: Tenderar att sätta sig själv först och är 
öppna för förändring. Ambitiösa och villiga att ta risker för att komma till 
toppen. Ivriga konsumenter för vilka image är viktigt. 

4. Njutningssökande Materialister: Fokuserar på sig själva men är 
också relativt konservativa. Använder varumärken som säger något om 
vilka de är.

5. Hemkära Trygghetssökande: Primärt konservativa. Gillar inte att ta 
risker, värderar image och hur man uppfattas - och oroar sig över hur 
andra uppfattar dem. Tenderar att vara familjeorienterade, reserverade 
och ha ett lite “gammaldags” sätt att se på världen.

5. Nöjda Traditionsbevarare: Konservativa men mindre själv-
centrerade.Tenderar att vara lokalpatriotiska, värdera seder och bruk. 
Religion är viktigare än för andra och de lever ofta rätt ett stillsamt liv.

6. Balanserade Rättskaffens: Tenderar att vara toleranta och 
altruistiska. Plikttrogna och donerar gärna sin tid för goda ändamål. 

7. Vetgiriga Visionärer: Filantropiska och andliga, men också 
välkomnande när det gäller förändring och i viss mån risktagande. 

9. Stillsamma Neutrala: Neutrala till det mesta.
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