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Förord 
 
Vi vill tacka alla som har deltagit i vår pilotundersökning och de som bidragit med 
konstruktiv kritik under vårt uppsatsskrivande. Vi vill också tacka de respondenter som 
deltagit i vår undersökning och våra opponenter som försett oss med förslag till 
förbättringar samt vår handledare Emmanouel Parasiris för klarsynta synpunkter. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats har vi genomfört en kvantitativ studie bland studenter för att kartlägga 
deras inköpsprofil. Studenter är intressanta ur den aspekten att deras hushåll kan sägas 
representera den typ av små- eller ensamhushåll som vi ser en snabb ökning i antal av i 
Sverige idag samt för att de utgör en av de konsumentgrupper som ofta har begränsade 
ekonomiska resurser.  
 
Syftet var, förutom att identifiera de faktorer som har betydelse för studenterna i vår 
urvalsgrupps val av butik, även att jämföra vår urvalsgrupp med konsumenter generellt 
samt att undersöka om det fanns någon skillnad mellan könen. Undersökningen utfördes 
vid Stockholms Universitet vid tre olika tillfällen och datainsamlingsmetoden som 
användes var en enkät som studenterna fick fylla i. 
 
Vår undersökning visade att närheten till butik, låga priser, vana samt ett brett 
sortiment/utbud av varor var bland de viktigaste faktorerna för våra respondenter av båda 
könen, när det gäller att utföra dagligvaruinköp vilket överensstämmer väl med 
sekundärdata. Resultatet av undersökningen gav också att vår urvalsgrupp skilde sig från 
konsumenter generellt vad gäller transportmedel till butiken. Kvinnorna verkar vara mer 
engagerade i dagligvaruinköpen än männen då de både jämför priser mellan butiker i 
större utsträckning, oftare innehar kundkort och utnyttjar extrapriser och andra 
specialerbjudanden. 
 
Nyckelord: 
Konsumentbeteende: syftar på de processer som involveras när en konsument handlar, 
konsumerar eller skaffar sig en produkt. 
Extern sökprocess: innebär att man som konsument besöker butiker, talar med vänner 
eller uppfattar olika marknadsföringsåtgärder i syfte att få information. 
Intern sökprocess: innebär att man som konsumenten söker i sitt minne efter 
information. 
Medium: är ett tekniskt eller fysiskt medel för omvandling av ett meddelande till en 
signal som kan överföras via en kanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
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In this thesis we have made a quantitative study among students to be able to make a 
survey of their purchasing profile. Students are interesting, from the point-of-view, that 
their households represent the type of small or one-person households, which are rapidly 
increasing in numbers in Sweden today and they represent one of the groups of 
consumers, which often possess limited economic resources. 
 
The purpose of this thesis, besides to identify the factors which have significance in their 
choices of store for the students in our selection group, was to compare our selection 
group with consumers in general and to analyse if there is a difference between the 
genders. The examination was performed at the University of Stockholm (on the campus) 
at three different occasions and the method for the data acquisition was a questionnaire, 
which the students filled in. 
 
Our examination showed that the nearness to a store, low prices, habit and a wide 
assortment was among the most important factors for our respondents of both genders for 
purchase of everyday commodities, which is in accordance to secondary data. The result 
of the examination also showed that there is a difference between our selection group and 
consumers in general, in how consumers transport themselves to the store and that the 
women seem to be more involved in the purchase of everyday commodities than men. 
Women more often compare prices between stores, hold loyalty cards and take advantage 
of special offers than men. 
 
Keywords: 
Consumer Behaviour: refers to the processes that are involved when a consumer shops, 
consumes or buys a product.  
External search process: implies that a consumer visits stores, communicates with 
friends or understands different marketing actions in purpose of gathering information. 
Internal search process: implies that a consumer searches the memory for information. 
Medium: is a technical and physical instrument for transformation of a message to a 
signal, which can be transferred by a channel. 
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1.  INLEDNING 
Under vår studietid vid den företagsekonomiska institutionen har vårt intresse väckts för 
ämnet marknadsföring. Det finns många teorier om hur en producent ska agera för att 
särskilja sig från konkurrenter för att sälja en produkt eller tjänst. Men när produkten 
eller tjänsten som erbjuds på marknaden är mycket likartad, som t ex vad gäller 
dagligvaror, är det intressant att se vilka faktorer som har betydelse för konsumentens val 
av butik ur konsumentens perspektiv. 

1.1  Problembakgrund  
De senaste åren har den mediala uppmärksamheten kring lågprisetableringar och 
prisjämförelser varit stor. Sverige har historiskt sett haft högre matpriser i jämförelse med 
liknande länder. I Sverige står lågprishandeln för ungefär 14 % av totalmarknaden till 
skillnad från andra europeiska länder där den står för mellan 20-40 %. De dyraste 
dagligvarubutikerna har närmat sig de billigaste, så att prisskillnaden mellan dessa har 
minskat med 6 % de senaste fem åren1. Enligt en undersökning som Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO) har gjort är skillnaden i pris nu marginell mellan Netto, Lidl, Coop, 
ICA, Willys och City Gross2.  
 

Konsumentbeteendet blir alltmer mångfacetterat. Många väljer att handla billig vardagsmat 
och samtidigt lyxigare mat i en dyrare butik till helgen eller fest. En större del av 
konsumenternas budget går nu till resor och nöjen vilket gör att livsmedelsbutikerna ser pris 
som en viktig konkurrensfaktor3. I Sverige gör vi av med allt mindre pengar på dagligvaror 
men trots det är det ändå en av de största utgiftsposterna för ett normalhushåll4. 
Demografiska förändringar, exempelvis att det blir fler och fler mindre hushåll, gör att 
matvanor och krav på tillgänglighet förändras.   

1.2  Problemdiskussion 
I vår undersökning vill vi identifiera och kartlägga de faktorer som kan tänkas påverka 
valet av dagligvarubutik, detta genom en sammanställning av teorier och sekundärdata 
inom området. De demografiska förändringarna mot allt fler små- eller ensamhushåll är 
mycket intressant och aktuellt idag. De små hushållens inköpsmönster vid 
dagligvaruinköp är något vi hoppas kunna fånga upp genom att välja ett av de segment 
av konsumenter på dagligvarumarknaden, som vi uppfattar som förbisedda i forskningen, 
nämligen studenter. Vi vill utifrån de identifierade faktorerna i teori och empiri, utföra en 
enkätundersökning bland studenter. Enkäten har undersökt studenters inköpsprofil vid 
dagligvaruinköp.  
 
En konsument är influerad av personliga faktorer såsom ålder, i vilken livsfas individen 
befinner sig i, sysselsättning, ekonomiska omständigheter, livsstil samt personlighet och 
självbild. Vi kommer att basera vår studie på vissa av de personliga faktorerna, 
exempelvis ålder, livsfas, dvs. högskolestudent (där de dels befinner sig i en livsfas och 
dels utgör ett segment på marknaden) vars primära sysselsättning är att studera, ofta 
under vissa begränsade ekonomiska förutsättningar.  
 

                                                   
1 www.investor.axfood.se
2 DN 9/10-05 
3 www.investor.axfood.se
4 DN 9/10-05 
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Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan konsumenter generellt sett och vår 
undersökningsgrupp samt om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor i vår 
undersökningsgrupp i deras inköpsprofil vad gäller dagligvaruinköp. Generellt på 
marknaden har bilen stor betydelse enligt sekundärdata. Är det likadant för studenterna 
eller på vilket sätt transporterar sig en student oftast till och från butiken? Kan det vara så 
att närheten till butiken har extra stor betydelse för studenter? I vilken utsträckning har 
studenterna bonuskort och har det någon betydelse för deras val av butik, dvs. bidrar 
kortinnehav till lojalitet mot en viss butik? Hur prismedvetna är studenter och i vilken 
utsträckning utnyttjar de extrapriser eller kuponger? Kan man se någon skillnad i 
prismedvetenhet och beteende mellan könen? Och slutligen på vilket sätt nås studenterna 
av butikernas kommunikation som är en del i den externa sökprocessen vid val av butik? 

1.3  Problemformulering 
Vilka är de utmärkande faktorerna som påverkar inköpsprocessen för dagligvaror vid val av 
butik för segmentet studenter? 

1.4  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga och identifiera vilka faktorer som påverkar 
studenter vid val av dagligvarubutik då dessa butiker ofta erbjuder en likartad produkt eller 
tjänst. Vi vill samtidigt se hur väl teori och empiri överensstämmer med varandra och om 
man kan urskilja någon skillnad mellan konsumenter generellt och vår undersökningsgrupp 
samt om det finns någon skillnad mellan könen. 

1.5  Avgränsningar 
Denna studie är gjord ur ett konsumentperspektiv. Teorier om konkurrens, marknadsandelar 
och strategier berör till stor del producentperspektivet och dessa teorier kräver en helt annan 
typ av undersökning än det som presenteras här i uppsatsen. Eftersom denna uppsats kommer 
att beröra konsumentperspektivet, kommer vi endast att göra en översiktlig beskrivning av de 
olika aktörerna på dagligvarumarknaden. 
 
Denna uppsats kommer att vara deskriptivt och explorativt inriktad. Vi har valt att göra 
kvantitativa mätningar i vår undersökning. Vår målgrupp för undersökningen är registrerade 
studenter vid Stockholms Universitet. Vi har valt att göra ett kvoturval ur målgruppen, för att 
kunna göra jämförelser mellan könen och även kunna urskilja tendenser bland ett urval av 
studenter. Vi har inte gjort någon skillnad på respondenter vad det gäller deras bakgrund, 
såsom fattig, rik, ung eller gammal, vilket kan ge en falsifierad bild av att urvalsgruppen 
är helt homogen vilket den inte är. 
 
Eftersom undersökningsområdet är mycket omfattande och det finns komplicerade samband 
mellan olika påverkansfaktorer har vi valt att avgränsa vår undersökning till att inte gälla 
psykografiska faktorer (livsstil och personlighet), kulturella och subkulturella faktorer (t ex 
social klass och nationalitet) samt geografiska faktorer (t ex bostadsort). Vi tar även hänsyn 
till att studenter ingår i ett hushåll, t ex. som sambo och/eller gifta eventuellt med barn, då vi 
tror att bland annat hushållets gemensamma inkomst kan ha betydelse för inköpsprofilen.  
 
Då vår uppsats inte är produktorienterad utan endast fokuserar på butiker i form av 
produkters utlämningsställen har vi inte för avsikt att undersöka konsumenternas attityder till 
enskilda produkter. Vår undersökning är avgränsad till butiker med dagligvarusortiment och 
självbetjäning och därmed uteslutit exempelvis delikatessbutiker som även säljer viss typ av 
dagligvaror. Butikernas namn nämns i enkäten enbart för att underlätta för respondenterna i 
sina val. Vi kommer i vår enkät inte göra några skillnader mellan butikstyper.  
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Vi har valt denna förenkling för att vi inte är intresserade av att undersöka attityder till 
enskilda butiker eller butikstyper. Attityder till enskilda butiker eller butikstyper berör mer 
ett producentperspektiv, varför vi har valt att se på butikerna som utlämningsställen för 
dagligvarudistribution. 

1.6  Definitioner 
Vi skiljer i undersökningen mellan huvudsakliga inköp och kompletteringsinköp för att 
sekundärdata visar att åtta av tio matinköpare har en butik som de gör sina huvudsakliga 
inköp i medan två av tio fördelar sina inköp mellan olika butiker. Sekundärdata visar också 
att man genomför inköpen på olika sätt beroende på om det rör sig om huvudsakliga inköp 
eller kompletteringsinköp.  
 
Hushåll: ett hushåll kan bestå av en eller flera individer som bor tillsammans och delar vissa 
utgifter, exempelvis en ensamstående person med eller utan barn eller sambo/gifta med eller 
utan barn. 
 
Inköpsprofil: med inköpsprofil avser vi vem som handlar hur, var och varför.  
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2.  METOD 
I detta kapitel kommer vi att presentera den metod vi kommer att använda oss utav i denna 
uppsats samt vilket vetenskapligt förhållningssätt som vi har utgått ifrån. 
 
Vad är egentligen en metod? Svaret på den frågan besvaras av Holme och Solvang, där de 
anser att en metod är ett redskap som man använder för att komma fram till ny kunskap5. 
Enligt Holme och Solvang ger metodläran oss ”grunden för systematiskt och planmässigt 
arbete omkring frågor som rör, vem, vad hur och varför beträffande samhälleliga problem”6. 
Det mest centrala för metodläran är ”klargörandet av hur olika metodsynsätt, 
problemformuleringar, undersökningar, planer, metoder, tekniker och undersökningsområden 
utgör delar till en interagerande helhet”7.  

2.1  Vetenskapliga huvudinriktningar 
Det finns tre vetenskapliga huvudinriktningar; Positivism, Hermeneutik och den källkritiska. 
Dessa grundläggande vetenskapliga förhållningssätt kan sägas utgöra grunden för hur man 
metodiskt genomför sin undersökning, Nedan följer en kort introduktion för respektive 
inriktning.   
 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen. Enligt positivismen har vi människor 
endast två källor som vi kan förankra vår kunskap i, det vi kan iaktta med våra sinnen samt 
det vi kan räkna ut med vår logik. Den empiriska sanningen får vi genom våra fem sinnen 
(iakttagelser) och med hjälp av den etablerar vi vad som är fakta. De logiska sanningarna har 
endast att göra med vårt intellekt och vårt sätt att använda språket. Skillnaden mellan dessa 
sanningar är att man aldrig kan vara säker på att en empirisk sanning verkligen är sann, våra 
sinnen kan lura oss8. Det finns tre sätt att dra slutsatser i den positivistiska traditionen: 
induktion (bygger på empiri), deduktion (bygger på logik) eller en kombination av båda, det 
vill säga abduktion9. Arbetar man deduktivt så kan man säga att man följer bevisandets väg. I 
en deduktiv studie tillämpar man rådande teorier eller prövar hypoteser.   
 
Motsatsen till Positivismen är Hermeneutiken, som betyder ungefär tolkningslära. Det är en 
vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelsen för den 
mänskliga existensen10. Arbetsförfarandet, för en hermeneutisk forskare, går till så att man 
närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse, som är ett centralt 
begrepp inom hermeneutiken. Med förförståelse menas att vi inte enbart uppfattar 
verkligheten enbart genom våra sinnen11. Även tankar, intryck och känslor och den kunskap 
som forskaren har är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå. Här försöker man 
se helheten i forskningsproblemet. Denna uppfattning kallas för holism, det vill säga helheten 
är mer än summan av delarna. Forskarna ställer helheten i relation till delarna och pendlar 
mellan del och helheten för att kunna nå fram till en fullständig förståelse som möjligt12.  
 
Den historiska källkritiken är en motsvarighet till Positivismen och har sitt ursprung i 
historievetenskapen, som bildades på 1800-talet. Under 1800-talet kom de källkritiska 
                                                   
5 Holme & Solvang, 1997, s.13 
6 Arbnor & Bjerke, 1994, s.11 
7 Arbnor & Bjerke, 1994, s. 33  
8 Thurén, 1991, ss.16-18 
9 Patel & Davidson, 2003, ss.23-25 
10 Patel & Davidson, 2003, s.28 
11 Thurén, 1991, s.53 
12 Patel & Davidson, 2003, s.30 
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historikerna fram till att historieböckerna var fulla av skrönor, som ansågs vara 
propagandistiska påhitt och måste sållas bort13. Inom källkritiken grundar man inte sina 
antaganden på statistik utan granskar kritiskt vad som är fakta och rensar bort det som anses 
inte vara hållbart14. Källkritik, enligt Thurén, innebär även att man ska kunna tolka sina 
källor, där rationalitet och logik är ett måste, men även fantasi och intuition krävs15. 
Tolkning, som är grunden inom Hermeneutiken, visar att det inte finns klara gränser mellan 
källkritik och andra vetenskapliga metoder. Källkritiken baseras på fyra principer, dvs. 
äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet och en distinktion, där det är viktigt skilja 
mellan berättelser om något och lämningar av något, exempelvis fingeravtryck är säkrare 
bevis än ett vittnesmål16.  

2.2  Vetenskaplig förhållningssätt och undersökningsmetod 
Vårt arbete har i huvudsak utgått från den positivistiska inriktningen, där vi har utgått ifrån 
rådande teorier, dvs. deduktion. Detta förhållningssätt har möjliggjort skapandet av vårt 
undersökningsinstrument, dvs. en enkät. Via vår mätning har vi fått fram objektiva fakta, 
som vi har kunnat dra logiska slutsatser ifrån. Syftet med denna uppsats är att med deskriptiv 
statistik, det vill säga i siffror, ge en beskrivning av det insamlade materialet och på detta sätt 
försöka belysa vårt problemområde Deskriptiva undersökningar genomförs då det redan 
finns en viss mängd kunskap inom ett problemområde. Här kan man beskriva förhållanden 
som har ägt rum (dåtid) eller beskrivningar av förhållanden som existerar just nu (nutid). Vid 
deskriptiva undersökningar begränsar man sig till att undersöka aspekter av de fenomen man 
är intresserad av. Vår inriktning är därmed deskriptiv. Det finns ytterligare två skilda typer av 
undersökningar förutom den deskriptiva som vi har valt och beskriver ovan, dvs. explorativa 
och hypotesprövande undersökningar. Den inriktning man väljer baseras på hur mycket man 
vet om problemområdet. Har man lite kunskap kommer undersökningen att vara utforskande, 
det vill säga explorativ. Syftet med explorativa undersökningar är främst att inhämta mycket 
kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. Vid hypotesprövande undersökningar 
har kunskapsmängden inom ett problemområde blivit ännu mer omfattande och teorier har 
utvecklats. Här antar man även att det finns tillräckligt med kunskap inom ett område, så att 
man kan sätta upp antaganden (hypoteser) om förhållanden i verkligheten17.  
 
Det analytiska synsättet är det äldsta synsättet och det mest formaliserade synsättet. Synsättet 
strävar efter att kunna förklara en objektiv verklighet så långt det är möjligt. Förklaringar av 
denna verklighet sker i form av orsak-verkan-samband och att verkligheten är uppbyggs av 
summativa delar, det vill säga helheten är summan av delarna. Vår uppsats kommer att bygga 
på det analytiska synsättet eftersom detta synsätt förutsätter följande steg i en beskrivande 
undersökning18:  
 
 
 
 
 
1. Problemformulering 
2. Planering av undersökning 
3. Utformande av metoder för datainsamling 

                                                   
13 Thurén, 1997, s.8 
14 Thurén, 1991, s.16 
15 Thurén, 1997, s.9 
16 Thurén, 1997, s.11 
17 Patel & Davidson, 2003, s.12-13 
18 Arbnor & Bjerke, 1994, s.305 
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4. Datainsamling 
5. Bearbetning av insamlade data 
6. Avrapportering 
 
Enligt det analytiska synsättet ska kunskapen vara individoberoende samt att delarna ska 
förklaras utifrån bevisade åsikter19. Därför har vi valt att göra en enkätundersökning där vi 
har möjlighet att dra vissa slutsatser om individerna som grupp, istället för att göra intervjuer 
med några få respondenter där det är svårare att göra en individoberoende och objektiv 
bedömning av det insamlade materialet. Enkätens data, som undersökningen baseras på, är 
dessutom lätta att kvantifiera och vi hoppas att det ska ge ett analyserbart resultat om en 
kvantitativ metod används. 
 
Beteckningarna ”kvantitet” och ”kvalitet” syftar på hur man väljer att generera, bearbeta och 
analysera den information man har samlat in. En kvantitativ inriktad forskning innebär 
mätningar av datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. En kvalitativ 
inriktad forskning innebär att man fokuserar på ”mjuka” data, exempelvis i form av 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysera av textmaterial20. En 
enkel grundläggande skillnad mellan dessa metoder är att vid kvantitativa metoder 
omvandlar man informationen man har till siffror och mängder21, vilket vi har gjort. 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Statistiska mätmetoder spelar 
en central roll i analysen av kvantitativ information22. Kvalitativa metoder har låg grad av 
formalisering, där det primära syftet är förståelse. Metoden kännetecknas av närheten till 
källan man hämtar informationen från. 

2.3  Olika undersökningstyper 
Det finns skillnader mellan utredning och forskning. Den viktigaste skillnaden är hur 
man angriper och definierar problemet (kärnfrågan). I en utredning utgår man från ett 
behov, en idé etc. Resultatet, enligt Burell och Kylén, genererar ofta förslag till vad som 
behöver göras för att lösa problemet eller hur den ska lösas. Utredningar har högre krav 
på validitet. Forskning däremot har högre krav på reliabilitet än utredningar. En 
utredning slutar med förslag medan forskningsrapporter ofta föreslår fortsatt forskning. 
Utredningsrapporter koncentreras till uppdrag och resultat medan forskningsrapporter 
även redovisar bakomliggande teorier och använd forskningsmetodik. För att kunna 
bedöma reliabiliteten av forskningsresultaten ska den som granskar forskningen upprepa 
forskningen och se om det leder till samma resultat23. Vår studie utgör följaktligen 
forskning, då vi både redovisar bakomliggande teorier och forskningsmetodik samt 
föreslår fortsatt forskning. 
 
Det finns även skillnader mellan olika typer av undersökningar man utför. Här vill vi 
klargöra skillnaden mellan en marknadsundersökning och en attitydundersökning.  När man 
utför en marknadsundersökning är det viktigt att ett företag utför en Marknadsanalys.  
 
Marknadsanalys innebär att ett företag samlar in, analyserar och tolkar marknadsinformation 
(allt införskaffande av information om en marknad) som underlag för marknadsföringsbeslut. 
Det viktigaste verktyg man då har för att göra detta kallas marknadsundersökning24. Vid 
                                                   
19 Arbnor & Bjerke, 1994, ss.65-69 
20 Patel & Davidson, 2003, s.14 
21 Holme & Solvang, 1997, s.76 
22 Holme & Solvang, 1997, s.14 
23 Burell & Kylén, 2003, 133 
24 Lekvall & Wahlbin, 1993, s.62 
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attitydundersökningar är det individen som står i fokus. En individs attityd, betyder i 
vetenskapliga sammanhang, en grundläggande värdering hos individen. Attityder kan vara 
intressanta ur den aspekten att de har ett samband med människors beteende. Vi har inte 
utfört en marknadsundersökning eller attitydundersökning utan en kartläggning av 
studenternas inköpsprofil. 

2.4  Datainsamling och tillvägagångssätt 
Valet av datainsamling kommer först när man har utformat sin frågeställning och 
bestämmer sig för vilken metod som är mest lämplig för att samla in ny information. I 
vårt fall, då vi har bestämt oss för en enkätundersökning, är det viktigt att formulera 
frågor, så att respondenten förstår vad man menar. Ju mer strukturerad en fråga är, desto 
lättare är det att analysera den. Det finns olika typer av frågor. Öppna frågor, där det 
förväntas någon form av respons, exempelvis ett ord, en fras eller längre frågor. 
Alternativfrågor, där svarspersonerna får välja ett eller flera alternativ. 
Rangordningsfrågor, där förväntas respondenten placera olika företeelser i en viss 
ordning, t ex. ett till tre25. Vid attitydfrågor är det viktigt att skilja mellan individer som 
har en positiv eller negativ attityd till något. Individernas attityder uttrycks i en så kallas 
attitydpoäng. Skillnaden i en attitydpoäng tolkas som en skillnad i attityd. Likert-skalan 
är den mest använda sättet att utarbeta ett instrument för att mäta attityder. Likert-skalan 
består av ett antal påståenden, 40-50 formulerade påståenden, som individerna ska 
instämma i eller ta avstånd från på en femgradig skala26. För en mer utförlig beskrivning 
av konstruktionen av Likert-skalor och andra typer av attitydskalor hänvisar vi till 
Björkman, Nils-Magnus, (2002), Fyra metodologiska teman. 
 
Vi började med att konstruera vår enkät baserat på valda teorier och empiri som låg till 
grund för vår studie. Därefter utfördes en pilotundersökning på sju individer som fick 
komma med konstruktiv kritik gällande form och struktur av vår enkät. Pilotundersökning 
utfördes för att minimera risken för mätfel såsom instrumentfel, det vill säga att enkäten 
innehåller fel formulerade frågor som respondenten inte förstår samt bortfallsfel. Bortfallsfel 
innebär de enheter i ramen som man hade planerat att undersöka, men som inte fick något 
svar ifrån och kan delas in i två kategorier; individbortfall (objektbortfall) och partiellt 
bortfall (variabelbortfall). I individbortfallet får man inga svar alls, exempelvis i en enkät. 
Vid partiellt bortfall är det vissa frågor (variabler) som inte besvaras, på grund av att frågorna 
exempelvis är känsliga att besvara27.  
 
Mätfel innebär en skillnad mellan erhållet och sant värde och enligt Dahmström kan 
mätfel orsakas av: Mätinstrument: (själva frågeformuläret i en primärdataundersökning), 
här kan ett alltför omfattande, dåligt utformade och otestade frågor ge mätfel. Frågor som 
är ledande eller värdeladdade kan ge avvikelser från det sanna värdet. Krångliga 
konstruktioner av enkäten exempelvis många hoppfrågor kan ge upphov till att frågor 
inte blir besvarade.  
 
Vi har försökt att minimera risken för mätfel av vår enkät genom en pilotundersökning 
innan den primära datainsamlingen utfördes, för att därigenom undvika att frågor blev 
obesvarade av en alltför krånglig konstruktion. Trots pilotundersökningen upptäckte vi 
under genomförandet av undersökningen att vissa av frågorna fortfarande innehöll 

                                                   
25 Bell, 2000, s. 104-105 
26 Patel & Davidson, 2003, s.86 
27 Dahmström, 2000, s.253-254 
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otydligheter eller var felkonstruerade, vilket kommenteras i primärdatapresentationen. 
Mätmetoden: om något är oklart i frågesituationen kan det bidra till att mätfel uppstår. 
Intervjuer är då att föredra än exempelvis postenkäter. Om någon finns tillgänglig att 
fråga om en fråga är oklar, kan det öka motivationen från respondentens sida att besvara 
frågan. Intervjuaren: här finns en risk för något som kallas för intervjuareffekt och som 
kan störa reliabiliteten vid intervjuer. Intervjuareffekt uppstår när intervjuaren uppträder 
på ett sådant sätt under intervjun att individen förstår medvetet eller omedvetet vad som 
förväntas av dem och att svaren avviker från det ”sanna” värdet. Respondenten: kan i sig 
bidra till mätfel. Här kan respondenten svara fel, eftersom denne inte kan svaret på 
frågan. Ett annat mätfel kan uppstå när respondenten avsiktligt svarar fel28. Slutresultatet 
av vår pilotundersökning hänvisar vi till i Bilaga 1, som finns i slutet av uppsatsen. 
 
Den primära datainsamlingen utfördes vid Stockholms Universitet på plan 3 i passagen 
mellan A-huset och F-huset vid tre olika tillfällen.  Detta för att fylla en kvot av respondenter 
med lika många kvinnor som män oberoende av utbildningsinstitution. Vi har valt ett 
klassiskt icke-sannolikhetsurval, kvoturval. Kvoturvalet innebär att man fyller vissa 
förutbestämda kvoter av respondenter t ex män och kvinnor. Ett icke-sannolikhetsurval 
innebär ett urval ur målpopulationen som inte baseras på slumpmässighet. Eftersom vi har 
valt ett kvoturval fick vi inte något individbortfall. Men däremot har vi fått ett fåtal partiella 
bortfall som redovisas i primärdata presentationen. Vi gick fram till individerna och undrade 
om de ville delta i vår enkätundersökning. Vi har försäkrat oss om att samtliga respondenter 
är studenter vid Stockholms Universitet genom att fråga respondenten direkt. 
Respondenterna har självständigt fyllt i enkäten utan någon som helst påverkan från vår sida. 
Det första datainsamlingstillfället utfördes måndagen den 21 november 2005. Det andra 
tillfället för primära datainsamlingen var onsdagen den 23 november 2005 och det tredje 
tillfället var fredagen den 25 november 2005. Sammanlagt har vi gemensamt lagt ner åtta 
timmar för att samla in primärdatan. Efter varje insamlingstillfälle så numrerades och 
registrerades varje svarsenkät. För att minimera registrerings- och bearbetningsfel 
utfördes en efterkontroll av den 140 svarsenkäterna i datorprogrammet Excel, där småfel 
kunde lokaliseras och åtgärdas.  
 
Specifika fel vid bearbetning kan betraktas som fel som uppstår vid kodning, registrering 
in till datorn och datorbearbetning. Fel som uppstår vid kodningsmomentet gäller 
framförallt valet av koder till svaren. Exempelvis hur man kodar variabler som yrke, 
näringsgren och utbildning. Nästa felkälla kan uppstå vid registrering in till datorn, ett så 
kallade registreringsfel. Registrering kan i princip ske på två sätt, manuellt eller 
maskinellt. Sista felkällan, vid bearbetningen innan resultatanalysen, är själva 
datorbearbetningen med hjälp av något datorprogram, som i förväg ska vara uttestade. 
Detta görs för att minimera risken för programmeringsfel. Det är viktigt att redan under 
planeringsstadiet av datamaterialet veta vilket dataprogram man ska använda sig av, samt 
bestämma vilka tabeller, diagram och analyser som ska tas fram och utföras. En vanlig 
orsak till bearbetningsfel är slarv, förväxlingar och liknande29.  

2.4.1  Urvalsmetoder 
Det finns två huvudsakliga former av urval: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval baseras på slumpmässighet. Kravet för sannolikhetsurval är att 
sannolikheten ska vara känd för att en enhet vilken som helst i populationen ska komma med 
                                                   
28 Dahmström, 2000, s.265 
29 Dahmström, 2000, s.266-267 
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i urvalet. Exempel på sådana typer av sannolikhetsurval är obundet slumpmässigt urval 
(OSU), stratifierat urval och klusterurval. Vid OSU har alla enheter i populationen samma 
kända inklusionssannolikhet att komma med i urvalet. Urvalet går till så att alla enheter i 
populationen får ett nummer och med hjälp av lottning väljer man ut de enheter som ska vara 
med. Det vanligaste är utan återläggning. Vid stratifierat urval delar man upp populationen 
på ett antal delpopulationer (strata) och gör ett slumpmässigt urval inom respektive strata. 
Vid klusterurval grupperar man enheter i så kallade kluster och väljer ut hela sådana kluster 
att ingå i stickprovet. Icke-sannolikhetsurval är urval som inte baseras på slumpmässighet, 
till exempel tillfällighetsurval där enheterna själva tar initiativ till att komma med i urvalet 
och kvoturval där man i förväg ställt upp vissa krav på sammansättningen av urvalet. Vid 
kvoturval bestämmer man var och när man ska få tag på det enheter som ska ingå i 
stickprovet och sedan fastställer man kvoter till exempel hur många män och kvinnor som 
ska ingå30. 

2.4.2  Mätskalor 
En variabel (fråga), som man undersöker i en kvantitativ studie, kan ha flera egenskaper som 
befinner sig på olika skalnivåer i stigande ordning enligt följande31: 

• Nominalskala (kön, civilstånd) 
• Ordinalskala (placering i en tävling, betyg) 
• Intervallskala (temperatur) 
• Kvotskala (ålder, längd, vikt) 

 
Vårt primära datainsamlingsmaterial innehåller variabler med egenskaper som är indelade i 
skalnivåer som är nämnda ovan. Materialet kommer att presenteras i form av tabeller och 
diagram som kommer att visas i form av absoluta tal samt relativa frekvenstal (procenttal).  

2.5  Kvalitetskriterier och metodkritik 
När man gör kvantitativa undersökningar måste man ta hänsyn till två viktiga saker, 
nämligen reliabilitet och validitet. Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att mätningarna är 
korrekt gjorda. Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och 
inget annat32. Dessa två begrepp kan summeras enligt följande: Reliabiliteten bestäms av hur 
mätningarna utförs och hur noggrann man är vid bearbetning av information. Validitet är 
beroende av vad man mäter och om detta är klargjort i frågeställningen33. Vi anser att vårt 
undersökningsresultat har hög validitet, då vi har undersökt det vi hade för avsikt att 
undersöka. Vi har varit mycket noggranna i vår bearbetning av materialet och vi anser att 
mätningarna är korrekt utförda och sammanställda. Reliabiliteten för den undersökta gruppen 
är hög, men vi kan inte dra några statistiskt säkerställda slutsatser för en större population. 
Därför bör denna studie ses som en fingervisning inför en mer omfattande undersökning. 
 
 
 
Representativitet är också viktigt i det material man undersöker. Sannolikhetsurval är 
representativa på grund av att man dels teoretiskt kan studera om en viss estimator ger 
systematiska skattningsfel och dels på basis av ett givet urval kan ge ett objektivt mått på 
skattningens precision. Vid sannolikhetsurval störs representativiteten av svarsbortfall. Vid 
hög andel svarsbortfall blir representativiteten helt förstörd34. Nackdelen med icke-
                                                   
30 Eriksson, 1978, s. 15 
31 Patel & Davidson, 2003, s.110-111 
32 Thurén, 1991, s.22 
33 Holme & Solvang, 1997, s.163 
34 Eriksson, 1978, s. 65 
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sannolikhetsurvalet kvoturval är att det oftast inte är representativt för undersökningar och 
kan leda till felaktiga slutsatser om populationen.  
 
Vårt urval gör att vi inte kan dra några slutsatser om hela populationen utan endast om 
individerna i urvalet. Vi kan inte dra några säkra slutsatser om studenter som grupp utan kan 
endast se tendenser hos vår urvalsgrupp som eventuellt skulle kunna bilda underlag inför en 
kommande undersökning. Om vi hade haft ett större urval hade det eventuellt bidragit till en 
större representativitet. Teorin menar att det är mer troligt att individer som är intresserade av 
frågeställningen kommer att delta i en undersökning med kvoturval, vilket kommer leda till 
att man inte kan dra några säkra slutsatser om en större population35. När vi utförde vår 
undersökning, var respondenterna mer intresserade av hur lång tid det tog att besvara enkäten 
än själva frågeställningen. Endast ett fåtal av de tillfrågade avböjde att svara på enkäten och 
då utan att veta vilken frågeställningen var.  
 
Objektivitet är ett av de mest centrala elementen inom den positivistiska traditionen. Inom 
samhällsforskningen försöker man beskriva samhälleliga förhållanden som de är i 
verkligheten. Men det finns två faktorer som belyser varför det kan vara svårt att vara 
objektiv vid en samhällelig forskning. Den komplexa värld vi lever i, innebär att vi måste 
göra förenklingar som gör att vi sållar bort en del information i förmån för en annan. De 
ständiga förändringarna i vår omvärld gör att våra handlingsalternativ kan baseras på 
felaktiga grunder. Individens förståelse av den situation som denne står inför kommer att 
bygga på tidigare erfarenheter, referensramar, värdepremisser och intressen36.  
 
Vilken metod man väljer är beroende av den frågeställning man har. Väljer man en 
kvantitativ metod, vilket vi har gjort, så begränsar man materialet som  
man vill undersöka till ett par åtskilda variabler. Det gör att vi har fått utesluta en mängd 
olika faktorer, på grund av de samband som råder mellan teorier på olika nivåer, 
personella, kommunikativa, psykologiska, fysiologiska, demografiska och som skulle 
göra undersökningen mycket omfattande om de togs med. Viss information har fått ge 
vika för annan information, vilket i sin tur påverkat objektiviteten av problemet vi har 
undersökt.  
 
Vid kvalitativa metoder (t ex personlig intervju) är man som forskare mer flexibel och här är 
det mer viktigt att förstå och tolka ett sammanhang. Hade vi valt denna inriktning i vårt 
arbete hade andra undersökningsfaktorer varit viktigare och bidragit till en djupare förståelse 
av forskningsområdet. Exempelvis hade psykografiska faktorer såsom livsstil och 
personlighet fått en mer betydande roll i undersökningen där individernas värderingar 
framträtt. En annan orsak till bristande objektivitet i vårt fall kan vara restriktionen av antal 
ställda frågor vid vår enkätundersökning. Vid en enkätundersökning kan den subjektiva 
bedömningen hos respondenter ge skillnader i hur de har tolkat och svarat på frågorna.  
 
 
Inom det analytiska synsättet talar man om intersubjektivitet istället för objektivitet. Det är en 
viktig princip i positivistisk forskning att samma metod ska kunna tillämpas av olika 
personer på samma material. Om dessa personer kommer fram till samma resultat är 
resultaten intersubjektivt testbara. Man kan då bortse från olikheter mellan olika forskares 
personligheter och på så sätt öka undersökningens reliabilitet37. Vi anser att vår 
undersökningsmetod skulle kunna tillämpas av andra personer på samma material. 

                                                   
35 Dahmström, 2000, s.195 
36 Holme & Solvang, 1997, ss.326-327 
37 Thurén, 1991, sid 22 
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3.  TEORI 
Syftet med denna teoridel är att kunna definiera och presentera ett antal centrala begrepp och 
att beskriva de teoretiska utgångspunkter som vi anser är relevanta för vår uppsats för att 
kunna ge svar på uppsatsens problemställning och syfte dvs. att kartlägga och identifiera de 
faktorer som påverkar inköpsprocessen för dagligvaror vid val av butik. Motiveringen till 
valda teorier, är att vi (författarna) anser dessa relevanta i vår studie samt att dessa valda 
teorier ger stöd i vår forskning inom detta forskningsområde. Dessa teoretiska 
utgångspunkter ligger även till grund för vår enkät som vi har skapat (se bilaga 1) och 
som ska integreras och bearbetas i vår analys.   

3.1  Inledning 
Här följer en kort introduktion i konsumentbeteende och därefter följer en presentation av 
valda teorier. Det finns olika sätt att se på konsumentbeteende. Konsumentbeteende syftar på 
de olika processer som involveras när en konsument handlar, konsumerar eller skaffar sig en 
produkt38. Konsumentbeteende kan betraktas ur tre olika perspektiv. Det beslutsfattande 
perspektivet ser konsumenten som en person som går igenom vissa steg när han eller hon ska 
göra ett inköp av något. I det första steget upplever kunden ett behov, sedan söker kunden 
efter alternativ som den utvärderar och väljer mellan och efter köpet gör kunden en 
utvärdering av köpet. Det upplevelseinriktade perspektivet ser konsumenten som någon som 
inte alltid tar rationella beslut utan styrs av upplevelser, känslor och som gör impulsköp eller 
handlar enligt den variationssökande modellen. Kunden byter märke för att det är kul och 
kunden vill ha omväxling. Det tredje perspektivet, det beteendeinriktade perspektivet, 
betonar den yttre påverkan t ex i form av kulturella värderingar, marknadskommunikation 
eller ekonomiska faktorer som får oss att konsumera utan att ha några speciella känslor för 
eller uppfattningar om en produkt. Den yttre påverkan styr alltså beteendet39.  
 
Enligt Mowen är många av de faktorer som avgör hur man väljer en produkt också 
tillämpliga när det gäller val av butik. Enligt det beteendeinriktade perspektivet kan både val 
av produkter och butiker påverkas av faktorer såsom kultur, grupptillhörighet, andra 
människor och situationsfaktorer40.  

3.2  Beslutsteori 

3.2.1  Femstegsmodellen  
Enligt femstegsmodellen går en konsument igenom fem olika steg då en produkt ska 
köpas, vilket innefattar val av inköpsställe. Beroende på om köpet är hög- eller 
lågengagerande kan vissa steg hoppas över eller tas i omvänd ordning. I det första steget 
upplever konsumenten ett behov som antingen härstammar från konsumentens fysiska 
behov eller från ett externt stimulus. I nästa steg söker konsumenten information genom 
att läsa information, prata med vänner. Informationskällorna kan delas in i fyra 
kategorier. Personliga källor: familjen, vänner, grannar och bekanta. Kommersiella 
källor: Annonser, säljpersonal, handlare, förpackningar och skyltningar. Publika källor: 
Massmedier, konsumentorganisationer. Erfarenhetsmässig källa: Att hantera, undersöka 
och använda en produkt.  
I det tredje steget utvärderas de olika alternativen som konsumenten har information om. 

                                                   
38 Mowen, 1995, s.5 
39 Mowen, 1995, ss.12-16 
40 Mowen, 1995, s.454 
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Sedan tar konsumenten ett köpbeslut. När köpbeslutet tas kan två olika faktorer påverka. 
Den första är andras attityder och den andra är oväntade situationsfaktorer. En 
situationsfaktor kan exempelvis vara påverkan av butikspersonal som gör att man ändrar 
sig vid köptillfället. I det sista steget upplever konsumenten ett visst mått av nöjdhet 
respektive missnöjdhet efter sitt köp41. När konsumenten ska genomföra ett inköpsbeslut 
återstår fem ytterligare beslut att ta. Först måste konsumenten bestämma vilket märke 
som ska köpas, sedan i vilken butik produkten ska köpas, hur mycket som ska köpas, när 
det ska köpas och hur det ska betalas42.  
 

Ett 
problem 
upplevs 

Alternativ 
utvärderas 

Efterköps
-beteende 

Information 
söks 

Köp-
beslut tas 

Figur. 3.2.1, Källa: Kotler , 2003. s.204 
 

3.2.2  Beslutsprocessen 
Vissa forskare anser, enligt Mowen, att en konsument går igenom samma beslutsprocess vid 
val av butik som vid val av enskilda produkter43. Beslutsprocessen beskriver hur en 
konsument går till väga i sitt beslut. En beslutsprocess hos en konsument kan ses på följande 
sätt. Externa stimuli utlöser en konsuments rationella och icke-rationella inriktningar. En 
konsument kan ses som någon som tar logiska och rationella beslut, men även som någon 
som agerar utifrån känslor och sinnestämningar och gärna väljer varumärken de känner till 
framför helt nya eller okända44. När man har uppfattat ett stimuli sker interaktioner mellan 
interna variabler. Interaktionerna resulterar i något slags beteende i form av valet av en 
produkt, märke eller tjänst. Man kan dela in de faktorer som påverkar konsumentbeteende i 
faktorer som är interna, som bland annat psykologiska faktorer och externa faktorer som t ex 
produkter, annonser eller vänners åsikter. De interna och externa faktorerna utlöser mentala 
processer som blir till pådrivande krafter eller så kallade motiv. Motiven i sin tur är primära 
och sedan selektiva. De primära motiven är orienterade mot produkter och de selektiva mot 
märken. Man kan se det som att beslutsprocessen går igenom två steg och begränsar valet 
som en tratt. Det första steget gör att man väljer en av flera alternativa produkter och det 
andra steget leder till att man väljer ett visst märke45. 
 
 

  
Figur 3.2.2. En beslutsprocess hos konsumenten: Flödesschema  
Källa: Nicosia, 1968, s. 42. 

                                                   
41 Kotler, 2003. s.204 
42 Kotler, 2003, s.207 
43 Mowen, 1995, s.570 
44 Mowen, 1995, s.489 
45 Nicosia, 1968, s.43 
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3.2.3  Den rationella modellen 
Det finns skillnader i en sökprocess. En sökprocess kan vara rationell eller emotionell. Om 
processen är rationell medför den mycket sökande medan en emotionell process knappt 
medför något sökande alls46. Enligt den rationella modellen finns det en uppsättning butiker 
som man känner till och utav dem har man några tänkbara alternativ som man sedan 
utvärderar och väljer mellan47. Men enligt Antonides är ett rationellt köpbeteende snarare 
undantag än regel för att det kostar för mycket att söka alternativ och utvärdera dem48. I de 
fall då det är omöjligt att hitta det bästa alternativet eller då det inte är värt att utvärdera alla 
möjliga alternativ, kan konsumenten nöja sig med det första alternativet man hittar som 
uppfyller vissa baskrav på kvalitet eller pris, så kallat ”satisficing”49. 

3.2.4  Den interna sökprocessen 
Det finns olika typer av sökprocesser för konsumenter. Enligt Mowen är konsumenter 
inbegripna i två olika typer av sökprocesser för att finna sin produkt eller tjänst, en intern och 
en extern. Sökprocessen påverkas av individens livsstil och personlighet dvs. psykografi, 
demografi och kunskaper50. Den interna sökprocessen utgörs av att konsumenten söker i sitt 
minne efter information om alternativ som kan lösa problemet eller tillfredställa det upplevda 
behovet. Det som avgör hur mycket man söker i det interna minnet beror på om produkten är 
en produkt som är låg- eller högengagerande51. Ett bilköp kan t ex vara högengagerande 
medan man kanske inte funderar speciellt mycket över vilken tuggummisort man ska välja. 
När en konsument är mycket engagerad i en köpsituation används minnet för att söka efter 
tänkbara alternativ eller märken. Ur den uppsättning alternativ man känner till väljer man ut 
vissa av dessa som man kan tänka sig att köpa52. Hur man tar ett köpbeslut beror dels på hur 
stor skillnad man upplever mellan olika märken, dels på hur engagerad man är i köpet53.  Vi 
undersöker studenters engagemang genom att undersöka hur mycket tid de lägger ner på att 
handla dagligvaror samt genom att undersöka om de gör prisjämförelser eller inte.   

3.2.5  Den externa sökprocessen 
Det externa sökandet kan ske för att konsumenten ska få tillräcklig information för att kunna 
hitta och utvärdera olika alternativ54. Den externa sökprocessen inbegriper, enligt Mowen, att 
man söker extern information genom att man besöker butiker, diskuterar valet med vänner 
och att man uppfattar olika marknadsföringsåtgärder55. Vi undersöker på vilket sätt 
studenterna nås av butikernas information det vill säga vilket medium som har störst 
betydelse. Om man är mycket engagerad i ett köp kan det innebära att man ägnar mycket 
tid åt den externa sökprocessen. Det finns tre olika kategorier av faktorer som avgör hur 
mycket man söker externt efter information. Faktorerna är: riskfaktorer kopplade till 
produkten, faktorer som hör till konsumentens personliga egenskaper samt faktorer som 
hänger ihop med den aktuella köpsituationen, till exempel hur mycket tid man har. En 
riskfaktor som hör till produkten kan till exempel vara finansiell risk56.  

                                                   
46 Nicosia, 1968, s.44 
47 Mowen, 1995, s.570 
48 Antonides & van Raaij, 1998, s.272 
49 Antonides & van Raaij, 1998, s.260 
50 Mowen, 1995, s.292 
51 Mowen, 1995, s.442 
52 Mowen, 1995, s.443 
53 Kotler, 2003, s.201 
54 Mowen, 1995, s.445 
55 Mowen, 1995 s.448 
56 Mowen, 1995, s. 447  
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3.3 Kommunikationsteori 

3.3.1 Process- och Semiotikskolan 
Sökprocesserna handlar till viss del om påverkan och på vilket sätt konsumenter tar till sig 
information. Grunden till all påverkan handlar om kommunikation. Hur vi människor pratar 
med varandra, hur information sprids exempelvis genom teve och reklam. Kort sagt, 
kommunikation gör vår värld begriplig. Enligt Fiske, finns det två ledande skolor inom 
kommunikationsstudier; Processkolan och Semiotikskolan. Processkolan ser kommunikation 
som ”överföring av meddelanden”. Den inriktar sig på hur sändare och mottagare kodar och 
avkodar, hur sändarna använder olika kanaler och media för kommunikation. Den ser 
kommunikation som en process genom vilken en person påverkar någon annans beteende 
eller sinnesstämning. Semiotikskolan ser kommunikation som ”skapande och utbyte av 
betydelser”, det vill säga texters roll i vår kultur. Processkolan ser ett meddelande som det 
som överförs av kommunikationsprocessen. Meddelandet är vad sändaren lägger i det, 
oavsett hur personen gör det57. 

3.3.2 Medium 
Inom den externa sökprocessen får man information genom att man besöker butiker samt att 
man uppfattar olika marknadsföringsåtgärder. Ett viktigt begrepp inom 
kommunikationsteorier är medium. Ett medium är definitionsmässigt tekniska eller fysiska 
medel för omvandling av meddelandet till en signal som kan överföras via kanalen 
(exempelvis ljudvågor, radiovågor, telefonledningar). Enligt Fiske kan medier delas in i tre 
olika kategorier58:  
 
Framställande medier: exempelvis rösten, ansiktet, kroppen. De kräver kommunikatorns 
närvaro, eftersom personen är mediet, de är begränsade till det aktuella ögonblicket och de 
producerar kommunikationshandlingar. 
 
Återgivande medier: exempelvis böcker, fotografier, tidningar. De är återgivande och 
kreativa. De producerar kommunikationsalster. 
 
Mekaniska medier: exempelvis telefoner, radio, television. Här används kanaler Som skapats 
av teknologin och dessa har större tekniska begränsningar och mer utsatta för brus. 
 
Vi kommer i vår enkät att undersöka vilket/vilka medier som studenterna mest nås av 
ovanstående medier som är en del i deras externa sökprocess för val av dagligvarubutik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
57 Fiske, 1997, ss. 11-13 
58 Fiske, 1997, ss. 32-33 
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3.4  Faktorer som påverkar val av butik 
Det som avgör vilken butik man väljer att handla i kan enligt Mowen bero på butikens läge, 
den generella prisnivån på sortimentet och vilken service man erbjuder. Vidare påverkas man 
i sitt beslut av vilka alternativ som erbjuds i omgivningen, det vill säga vilka och hur många 
affärer som finns tillgängliga och om det finns näthandel eller postorder59. En mycket viktig 
faktor vid valet av butik är avståndet från hemmet till butiken60. Generellt sett så dras 
konsumenten mindre och mindre till en affär ju längre avståndet är. Faktorer som att det är 
lätt att parkera eller att det är lätt att köra till affären kan få avståndet att verkar kortare än 
vad det i själva verket är61. Om det är trångt i affären på grund av många andra kunder eller 
inte påverkar också vårt val liksom butikens atmosfär62  Det uppfattas lika negativt med en 
lokal som uppfattas som packad med folk och en som är helt tom på folk63 Vi kommer att 
undersöka vilken betydelse närhet till butik, prisnivå och service har. Vi kommer även att 
undersöka hur studenterna nås av information om dagligvarubutikernas erbjudanden. 

3.4.1 Grupp och familjetillhörighet 
Grupptillhörighet och familjeförhållanden avgör också hur, när och vad vi konsumerar. 
Konsumenten kan bli påverkad av en familjemedlem eller någon annan som har ett visst 
inflytande över vad som ska handlas eller som självständigt har bestämt vad som ska 
handlas64. För många människor utgör familjen den primära gruppen som man tillhör. 
Familjen påverkar inte bara individens personlighet och generell attityd mot andra utan även 
värderingar och attityder vad gäller konsumtion. Familjen har inflytande både vad gäller 
högengagemangs- och lågengagemangsköp65.  
Enligt Kotler har familjen det största inflytandet av alla grupper när det gäller 
konsumentköp66. Både i en organisation och inom en familj har olika individer olika 
köparroller och delas in enligt följande: Initiativtagare, Användare, Påverkare, 
Beslutsfattare och Köpare67. Vi har inte identifierat några köparroller i vår undersökning 
utan bara undersökt om respondenterna får information via familjen och vänner. 

3.4.2  Lojalitet – en faktor? 
Många konsumenter har väl förr eller senare fallit för marknadsföringstricket: att gå med i 
olika kundklubbar och lojalitetsprogram. Feurst anser att marknadsförare verkar tro att 
lojaliteten sitter i ett lojalitetskort, när det i själva verket är relationen bakom kortet som är 
det viktigaste enligt teorin om ”one-to-one-marketing”. Lojala kunders priskänslighet, 
lönsamhet och benägenhet att rekommendera produkter skiljer sig inte nämnvärt från övriga 
kunder. Feurst menar ”endast tio procent av dagligvarukonsumenter är helt lojala ett visst 
märke över ett år”68. Vad gäller dagligvaror är kundernas lojalitet, enligt Antonides & van 
Raaij, ofta ett tecken på ett vanemässigt beteende eller att de inte tycker att det är värt att 
jämföra olika alternativ. Feurst definierar det som praktisk lojalitet69.   
Jämförelsen kan också vara gjord för länge sedan och man vill inte göra en ny utvärdering. 
Lojaliteten kan även vara ett tecken på att konsumenten har en positiv attityd till märket70, 
                                                   
59 Mowen, 1995, s.489 
60 Mowen, 1995, s.570 
61 Mowen, 1995, s. 575 
62 Antonides & van Raaij, 1998, s.297-298 
63 Mowen 1995, s. 573 
64 Mowen, 1995, s.659 
65 Mowen, 1995, s. 656 
66 Kotler, 2003, s. 184 och 188 
67 Mowen, 1995, s.658 och Kotler, 2003, s.200 
68 Feurst, 1999, ss.129-130 
69 Feurst, 1999, 132-134 
70 Antonides & van Raaij, 1998, s.270 
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vilket Feurst benämner som engagerad lojalitet71. Detta är inte lika ofta fallet vad gäller 
dagligvaror som för självuttryckande produkter såsom cigaretter eller smink72.  Vi kommer 
att undersöka hur vanligt det är att inneha ett kund- eller medlemskort och om studenterna 
anser att det påverkar deras val av butik. 

3.5 Tidigare forskning 
Dagligvaruhandeln har genomgått stora förändringar de senaste tio-femton åren, som 
kännetecknas av kedjor och fusioner både nationellt och internationellt. Strukturen inom 
dagligvaruhandeln, exempelvis minskat antal butiker samt utlokalisering av butikerna från 
bostadsområdena till perifera områden, har medfört både för och nackdelar för 
konsumenterna. Roos menar att ”den ökade koncentrationen har sannolikt lett till större fokus 
på lönsamhet, produkter och service, än konsumenternas behov och intressen”73.  
 
Fördelarna för konsumenter innebär att de som äger eller har tillgång till bil lättare kan 
planera och transportera sina inköpta varor. Nackdelarna uppstår för konsumenter med 
begränsade resurser, det vill säga för de konsumenter som saknar pengar, transport och tid. 
Till denna kategori tillhör fattiga, äldre, ensamstående med barn, rörelsehindrade etc. Enligt 
Roos så har ”de konsumenter som inte är bilburna fått både sämre valmöjligheter och tillgång 
till butiker. De lokalbutiker som denna grupp har tillgång till har oftast högre priser än 
perifert lokaliserade stormarknader”74. Detta visar att det finns eventuella skillnader hur man 
utför sina inköp av dagligvaror. 
 
Rörligheten har ökat bland befolkningen och det beror på till stor del på privatbilen. Tillgång 
till bil innebär att längre avstånd till dagligvarubutiker inte längre är ett stort problem. 
Problemen uppstår för konsumenter som inte har tillgång till bil. Val av färdmedel kan ge 
ytterligare information om konsumenters köpbeteende. En undersökning som genomfördes 
av IMU/Testologen i mars 1993, visade att bilen var det vanligaste färdmedlet till 
förstahandsbutiken75. Undersökningens data är inte helt ny, men det visar, som ovanstående 
undersökningar vars data är mer aktuella, att bilen är en viktig faktor för individers 
köpbeteende. I vår undersökning vill vi, utan att ställa ledande frågor, ta reda på vilket 
färdmedel som är det vanligaste vid inköp av dagligvaror samt se om bilen har en 
framträdande roll. 
 
En forskningsrapport som utförts vid AB Handelns Utredningsinstitut (HUI), menar att 
”hushållen använder flera olika butiker på marknaden för olika syften. Inköpen genomförs på 
olika sätt beroende på om det rör sig om huvudsakliga inköp av dagligvaror eller om det rör 
sig om kompletteringsinköp”76. Rapporten visade att den största delen av inköpen görs i en 
butik som besöks flera gånger i veckan och att inköpen utförs genom att man åker bil till och 
från butiken. Det fanns flera aspekter i undersökningen. En viktig aspekt var att det finns 
stora skillnader mellan lokala dagligvarumarknader. En jämförelse hade utförts med data från 
Motala, Östersund och Stockholm. Rapporten poängterar att det finns ett stort behov att 
analysera och förklara vilka faktorer som bestämmer hushållens inköpsvanor.  
 
En undersökning som utförts vid Umeå Universitet visar att ”sannolikheten för att hushållet 
ska välja en stormarknad för huvuddelen av sina inköp ökar om hushållet använder bil som 

                                                   
71 Feurst, 1999, ss.132-134 
72 Antonides & van Raaij, 1998, s.270 
73 Roos, TemaNord 2001:524, s.9 
74 Roos, TemaNord 2001:524, s.48-49 
75 Forsberg, 1997:18, s.43 
76 Svensson, Forskningsrapport S94, s. 30 
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transportmedel. Detta samband är oberoende av inköpens storlek”, dvs. oberoende av om 
man storhandlar eller gör små inköp. Syftet med denna rapport var att ”analysera vilka 
faktorer som påverkar hushållens efterfrågan på dagligvaror samt vilka faktorer som styr 
hushållens val av dagligvarubutik”77. Målgruppen för undersökningen var individer bosatta i 
Umeå kommun. 
 
En studie av Holmberg (1996), vilken har som syfte att beskriva och förstå hushållens 
beslutsprocesser för mat med dagligvarubutikerna i fokus, menar att dagligvarubutiken kan 
ha rollen som en lagringsplats och ofta är tagen för given som sådan av konsumenter78. 
Konsumenter använder olika butiker för olika typer av inköp, de delar upp inköpen beroende 
på syftet med inköpen79. Vad gäller konsumentens lojalitet mot dagligvarubutiker verkar 
många vara lojala. I alla fall ur den aspekten att de besöker samma butik om och om igen och 
att de spenderar en stor del av sin budget där80. Studien betonar att man genom 
undersökningar utifrån ett konsumentperspektiv kan skapa en bättre relation mellan 
detaljisterna och konsumenterna för att på lång sikt få en bättre lönsamhet genom att 
detaljisterna får en ökad kännedom om vad konsumenterna vill ha81.  Enligt en studie som 
Sifo har utfört på uppdrag av ICA-förlaget gör åtta av tio konsumenter huvuddelen av sina 
inköp i en butik och de resterande fördelar inköpen mellan olika butiker. Detta är lika oavsett 
kön82.  
 
Enligt en undersökning utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län handlar ca 
hälften av Stockholms invånare det mesta av sin mat i den närmaste butiken. Den största 
orsaken till detta sägs vara just närheten till butiken. Andra viktiga faktorer är att butiken har 
ett brett sortiment samt att det är billigt att handla där. Den andra hälften av Stockholms 
invånare handlar inte i sin närmsta butik för att det anser att det är för dyrt och att sortimentet 
är för begränsat När respondenterna tillfrågades om vilka faktorer som var viktigast för deras 
val av butik uppgav de att sortimentet var viktigt. De ska finnas mycket att välja på och 
färskvaror i samma butik. Prismärkningen ska vara tydlig och servicenivån hög83. Avstånd 
till butik, sortiment och pris är alla faktorer som vi kommer att ta upp i vår 
enkätundersökning. 
 
Tid är en viktig aspekt när vi gör våra inköp av dagligvaror. En studie som har gjorts utav 
Håkan Forsberg vid Chalmers Tekniska Högskola visar att män och kvinnor ägnar lika 
mycket tid åt inköp i alla livsfaser84.  Den mest tidspressade gruppen är barnfamiljer. Enligt 
en granskning av studenter med barn som TCO har utfört år 2002 hade 15 % av alla Sveriges 
studenter som uppbar studiemedel barn85. Barnfamiljer är mer tidspressade än gruppen 
ensamstående och sammanboende utan barn. Tiden ska räcka till vardagslivets alla delar, 
därför är det intressant att undersöka hur mycket tid som ägnas åt inköp av dagligvaror.  

                                                   
77 Lundberg m fl, Working Paper 72:2004   
78 Holmberg, 1996, s. 168 
79 Holmberg, 1996, s. 119 och 169 
80 Holmberg, 1996, s. 184 
81 Holmberg, 1996, s. 190 
82 ICA-förlaget, 1991,  s.44 
83 Persson, Efterfrågeundersökning ARSP0398, 2003 
84 Forsberg, Rapport 1997:18, s.39 
85 TCO, nr 6/02, s.3 
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4.  EMPIRISK SAMMANSTÄLLNING 

4.1 Översikt och definitioner 
Det finns många sätt att konkurrera inom detaljhandeln, genom priskonkurrens, 
butikskoncept dvs. stormarknader och stora lågprisbutiker eller genom att erbjuda en 
blandning av ett brett utbud, service, kvalitet, garantier mm. Exempel på butikstyper är 
stormarknad, centrumvaruhus, varuhallar, servicebutiker etc. där butikstyperna klassificeras 
efter omsättning och säljyta86. I denna uppsats fokuserar vi på den marknad som säljer 
dagligvaror. Till dagligvaror räknas varor som uppfyller konsumenternas dagliga 
inköpsbehov, det vill säga livsmedel, kemisk-tekniska-produkter, pappersvaror, tidningar, 
tobak och blommor87.  
 
Här tar vi upp kategoriseringen av detaljister som finns på marknaden enligt Kotler.  
Detaljhandeln innebär alla aktiviteter som berör försäljning av varor eller tjänster till 
slutkund för personlig användning.  Detaljister kan positionera sig genom att erbjuda en av 
fyra nivåer av service: 
 
1. Självbetjäning (self-service): är grunden till all lågprisverksamhet. De flesta kunder här 

vill helst utföra sin egen lokalisering-jämförelse-välj ut-process för att spara pengar.  
2. Självurval (Self- selection): kunderna söker upp sina egna varor men kan även få hjälp. 
3. Begränsad service (limited service): dessa detaljister innehar mera varor och kunder 

behöver mer information och hjälp.  
4. Full-service: här är försäljningspersonalen redo att hjälpa kunden i alla stegen inom 

lokalisering-jämförelse-välj ut-process88.  
 
De mest kända kedjeaktörerna inom dagligvarumarknaden är: 
 
ICA som delas in i: Ica Nära (småbutiker), Ica Express (på Statoil), Ica Supermarket 
(mellanstora butiker), Ica Kvantum (stora butiker med manuell betjäning) och Ica Maxi 
(stormarknader med stort sortiment av sällanköpsvaror). 
 
Kooperationen (Coop) som delas in i: Coop Konsum (mellanstora butiker), Coop Forum 
(stormarknader med stort sortiment av sällanköpsvaror), Coop Nära (småbutiker), Coop 
Extra (lågprisbutik) samt Coop Bygg&Trädgård. 
 
Bergendahls butiksformat går under namnen City Gross (stora lågprisbutiker) och AG’s 
(supermarkets) samt VI (mellanstora butiker). 
 
Axfood-sfären delas in i: Hemköp (mellanstora butiker), Willys (stora lågprisbutiker) samt 
Willys hemma (småbutiker). 
 
Nya utländska aktörer på den svenska marknaden är danska Netto och tyska Lidl, som 
profilerar sig som lågprisbutiker89.  
 

                                                   
86 Roos, TemaNord 2001:524, s.18 
87 Roos, TemaNord 2 001:524, s.17 
88 Kotler, 2003, s. 535 
89 Lundvall, 2 004:2, s. 9-11 
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 Figur 4.1. Marknadsandelar januari - oktober 2005. Källa: www.dlf.se  
 
Konsumtion av dagligvaror utgör en stor del utav hushållens utgifter. Enligt Statistiska 
Centralbyrån (SCB) konsumerade svenska hushållen varor för totalt i genomsnitt 248 560 
kronor under år 2004.  Utav den totala konsumerade varorna så var den genomsnittliga 
konsumtionen av dagligvaror 39 520 kr för år 2004, det vill säga andelen 
dagligvarukonsumtion uppgick till 16 %90. Detta visar att hushållen spenderar i genomsnitt 
cirka 760 konor i veckan på dagligvaror.  
 
År Totala utgifter per samtliga 

hushåll 
Totala inköp 
dagligvaror 

Andel dagligvaror % Kronor/Vecka 

2004 248 560 39 520 16 ~ 760 
År Totala utgifter per 

ensamstående hushåll  
utan barn 

Totala inköp 
dagligvaror 

Andel dagligvaror % Kronor/Vecka 

2004 164 000 23 270 14 ~ 448 
Tabell 4.1. Källa www.scb.se, Hushållens utgifter för samtliga hushåll (HUT), 2005-12-03. 
 
Vi vill undersöka hur mycket studenter som ofta har knappa resurser spenderar på 
dagligvaror jämfört med snittvärdet för både totala gränssnittet och de ensamstående 
hushållen. 

                                                   
90 www.scb.se 2005-12-03 
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4.2 Primärdata 
Nedan följer en sammanställning och presentation av enkätfrågorna, vilka har registrerats 
och bearbetats genom pivottabeller i dataprogrammet Excel. Detta avsnitt har avsiktligen 
lagts in före analysen och inte som en förklarande bilaga, för att underlätta både för läsaren 
och för oss själva att enklare följa med i analysen. En pivottabell är en interaktiv tabell som 
snabbt kombinerar och jämför stora mängder data. Det är dessutom enkelt att rotera 
kolumner och rader för att se olika sammanställningar av källdatan. Korstabulering innebär 
att man ställer två frågor mot varandra för att urskilja eventuella samband. Våra 
bakgrundsvariabler är kön, ålder, familjesituation, barn och våra undersökningsvariabler är 
bland annat var man handlar och om gör prisjämförelser. 
 
Fråga 1. Kön  
Vi tillfrågade 140 individer, 70 män och 70 kvinnor, ur vår målpopulation. Urvalet är ett så 
kallat kvoturval. 

Tabell 4.2.1, Könsfördelning 

Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent
Män 70 50%
Kvinnor 70 50%
Totalt 140 100%

 
 
Fråga 2. Hur gammal är Du? 
Åldersfördelningen, med stark övervikt av unga individer, förklaras av att undersökningen 
genomfördes vid Stockholms Universitet, där unga individer är i stor majoritet. Medelåldern 
för urvalsgruppen var 24.7 år. Det förekom inget partiellt bortfall för denna fråga. 
 
Klass Gränser Frekvens Procent
1 18-22 61 44%
2 23-27 51 36%
3 28-32 16 11%
4 33-37 6 4%
5 38-42 5 4%
6 43-59 1 1%
Totalt 140 100%  
Tabell 4.2.2, Klassindelad åldersfördelning 
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Figur 4.2.2, Klassindelad åldersfördelning 
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Fråga 3. Hur är Din nuvarande familjesituation? 
Majoriteten av respondenterna 69 % var ensamstående utan barn och den näst största 
gruppen på 25 % var gift/sambo utan barn. En låg andel av respondenterna svarade att de 

hade barn.  

Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent
Ensamstående utan barn 96 69%
Ensamstående med barn 3 2%
Gift/sambo utan barn 35 25%
Gift/sambo med barn 6 4%
Totalt 140 100%

Tabell 4.2.3, Familjesituation 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ensa mst å e nde  ut a n ba rn

Ensa mst å e nde  me d ba rn
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Gift / sa mbo me d ba rn

Figur 4.2.3, Familjesituation 
 
 
Fråga 4. Hur många barn har Du? 
Få av respondenterna svarade att de hade har barn, vilket gör att vi inte kan göra några 
antaganden om barn påverkar inköp dagligvaror. Vi vill ändå redovisa de respondenter som 
svarat på frågan, men kommer inte att ta med denna fråga i vår analys. 

Antal barn Antal respondenter Totalt antal barn
1 2
2 3
3 1

Totalt 6 11

2
6
3

Tabell 4.2.4, Antal barn 
 
 
Fråga 5. Vilket är det vanligaste transportmedlet när Du utför Dina inköp av 
dagligvaror? 
Det vanligaste transportmedlet vid inköp av dagligvaror är till fots. En tredjedel har angivit 
bil och annat där svarsalternativen varit bland annat tunnelbana och buss. Det förekom  
inget partiellt bortfall på denna fråga. 

Tabell 4.2.5, Transportmedel vid inköp av dagligvaror 

Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent
Till fots 90 64%
Cykel 7 5%
Motorcykel/moped 0 0
Bil 21 15%
Annat* 22 16%
Totalt 140 100%

* Som annat har angivits tunnelbana och buss 
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Figur 4.2.5, Transportmedel vid inköp av dagligvaror 
 
 
Fråga 6. Hur stor inkomst (lön, studielån, pension, bidrag o dyl. ) före skatt har ditt 
hushåll ungefär idag? 
Trots instrumentfelet med olika stora intervall kan vi utläsa att majoriteten av vår 
urvalsgrupp (80 personer) angav en månadsinkomst som ligger mellan 0 till 10 000 kr. Då vi 
korstabulerade inkomst mot hushållsstorlek fann vi att 8 ensamstående individer har uppgett 
en inkomst på över 40 000 kr/mån. Vi antar att detta beror på att dessa individer fortfarande 
bor hemma och har räknat föräldrarnas inkomst eller att det är ett respondentfel. Det förekom 
inget partiellt bortfall på denna fråga. 

Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent
0-10 000 kr/månad 80 57%

10 001-17 000 kr/månad 15 11%
17 001-23 000 kr/månad 10 7%
23 001-30 000 kr/månad 11 8%
30 001-40 000 kr/månad 13 9%
40 001-50 000 kr/månad 4 3%
mer än 50 000 kr/månad 7 5%

Totalt 140 100%
Tabell 4.2.6, Inkomst per månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4.2.6, Inkomst per månad 
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Fråga 7. Hur mycket pengar spenderar Ditt hushåll på dagligvaror per vecka? 
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I vårt urval spenderade majoriteten, 77 %, mellan 0 till 1000 kr per vecka på dagligvaror. Det 
förekom ett partiellt bortfall på denna fråga. Den här frågan borde ha varit en öppen fråga för 
att kunna göra en bättre jämförelse med sekundärdata. Detta kan klassas som ett 
instrumentfel. 

Svarsfrekvens 99% Frekvens Procent
0-500 kr 59 42%

501-1000 kr 48 35%
1001-1500 kr 14 10%
1501-2000 kr 11 8%

mer än 2000 kr 7 5%
Totalt 139 100%

Tabell 4.2.7, Utgifter på dagligvaror per vecka 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 % 10 % 2 0 % 30 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0% 90 % 10 0 %

0 -500  kr

50 1-10 00  kr

10 0 1-1500  kr

1501-2 0 00  kr

mer än 2 0 00  kr

 Figur, 4.2.7, Utgifter på dagligvaror per vecka 
 
 
Fråga 8. Hur många timmar ägnar Ditt hushåll åt att handla dagligvaror per vecka? 
Majoriteten av respondenterna angav att de ägnar 1-2 och 2-3 timmar i veckan på inköp 
av dagligvaror. Enligt sekundärdata ägnar män och kvinnor lika mycket tid åt att handla 
under alla livsfaser, vilket vi ville jämföra med vår urvalsgrupp. Det förekom inget 
partiellt bortfall på denna fråga. 

Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent 
0-1 timmar 26 19%
1-2 timmar 71 51%
2-3 timmar 32 23%
3-4 timmar 7 5%

mer än 4 timmar 4 3%
Totalt 140 100%

Tabell 4.2.8, Antal timmar som ägnas vid inköp av dagligvaror per vecka 
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Figur 4.2.8, Antal timmar som ägnas vid inköp av dagligvaror per vecka 
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Fråga 9. Vilken av följande dagligvarubutiker brukar Du handla det mesta av 
dagligvarorna i? 
I vårt urval handlar de flesta respondenterna på ICA, COOP och VI. Det förekom inget 
partiellt bortfall på denna fråga. Det bör poängteras att detta var en envalsfråga men 
respondenterna angav flera alternativ. Detta kan klassas som ett instrumentfel och ett 
respondentfel.  
Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent
ICA 54 31%
VI 31 18%
COOP 42 24%
CITY GROSS 2 1%
WILLYS 19 11%
LIDL 1 1%
NETTO 4 2%
PRISEXTRA 6 3%
HEMKÖP 12 7%
Annat 2 1%
Totalt 173 100%  
Tabell 4.2.9, Val av dagligvarubutik  
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Figur 4.2.9, Val av dagligvarubutik 
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Fråga 10. Varför handlar Du det mesta just i denna butik? 
Denna fråga var en flervalsfråga som respondenterna kunde välja att svara sammanlagt 
tre alternativ på. Inget partiellt bortfall förekom på denna fråga.  
 

Svarsfrekvens 100%
Frekvens 1 2 3

Låga priser 57 32 15 10
Jag brukar handla/vana 52 12 25 15
Jag hittar bland hyllorna 22 1 7 14
Brett sortiment utbud 43 4 21 18
Kvalitet på varor 28 9 12 7
Inte så många andra kunder i butiken 1 1
Nära där jag bor 105 74 19 12
Trevlig personal 6 3 3
Trivsam inredning/fräscht 3 1 1 1
Medlemsförmåner/erbjudanden 21 3 8 10
Parkeringsmöjligheter 1 1
Butiken ligger nära arbetsplatsen 4 2 2
Annat 6 3 3
Totalt svarsalternativ 349 137 116 96

Hur viktigt från 1-3

  Tabell 4.2.10, Rangordning av valda faktorer för vald butik 
 
 
Fråga 11. Vilken/Vilka av följande dagligvarubutiker brukar Du kompletteringshandla 
dagligvaror i? 
I vårt urval kompletteringshandlar de flesta av respondenterna på ICA, COOP och VI.  
11 % av respondenterna uppgav att de inte kompletteringshandlade. Det förekom inget 
partiellt bortfall på denna fråga.  
 
Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent
ICA 52 32%
VI 15 9%
COOP 39 24%
CITY GROSS 1 1%
WILLYS 10 6%
LIDL 1 1%
NETTO 8 5%
PRISEXTRA 4 2%
HEMKÖP 10 6%
Annat 7 4%
Kompletteringshandlar inte 18 11%
Totalt 165 100%  
Tabell 4.2.11, Vald butik för kompletteringshandling av dagligvaror 
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Figur 4.2.11, Vald butik för kompletteringshandling av dagligvaror 
 
 
Fråga 12. Varför kompletteringshandlar Du just i den butiken/dessa butiker? 
Denna fråga var en flervalsfråga som respondenterna kunde välja tre svarsalternativ på. 
Inget partiellt bortfall förekom på denna fråga 
 
Svarsfrekvens 87%

Frekvens 1 2 3
Låga priser 40 27 10 3
Jag brukar handla/vana 24 4 11 9
Jag hittar bland hyllorna 18 4 5 9
Brett sortiment utbud 30 12 11 7
Kvalitet på varor 20 3 12 5
Inte så många andra kunder i butiken 4 2 2
Nära där jag bor 79 60 11 8
Trevlig personal 7 4 3
Trivsam inredning/fräscht 5 3 2
Medlemsförmåner/erbjudanden 11 3 6 2
Parkeringsmöjligheter 4  1 3
Butiken ligger nära arbetsplatsen 7 5 1 1
Annat 5 2 1 2
Totalt svarsalternativ 254 122 76 56

Hur viktigt från 1-3

 
Tabell 4.2.12, Rangordning av valda faktorer för vald butik vid kompletteringshandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32



Fråga 13. Finns det i Ditt hushåll något/några av följande 
betalkort/bonuskort/medlemskort som används för inköp av dagligvaror? 
81 % av respondenterna angav att de hade betalkort/bonuskort/medlemskort som 
användes för inköp av dagligvaror. 19 % angav att de inte hade någon form av kort som 
användes för inköp av dagligvaror. Här har bensinkort inkluderats för att det är möjligt 
att göra inköp av dagligvaror på många bensinstationer. Inget partiellt bortfall förekom 
på denna fråga. 
 
Svarsfrekvens 81% Frekvens Procent
ICA kundkort 60 28%
COOP Medmera 58 27%
VI 18 8%
Hemköp 2 1%
Statoil-kort 12 6%
OK/Q8 8 4%
Preem-kort 3 1%
Shell-Kort 5 2%
Annat 5 2%
Innehar inget kort 41 19%
Totalt antal kort 212 100%
Tabell 4.2.13, Betalkort/bonuskort/medlemskort som används för inköp av dagligvaror. 
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Figur 4.2.13, Betalkort/bonuskort/medlemskort som används för inköp av dagligvaror. 
 
Fråga 14. I vilken utsträckning påverkar Ditt hushålls innehav av 
betalkort/bonuskort/medlemskort valet av dagligvarubutik? 
Endast 20 % av respondenterna uppgav att de inte blev påverkade av hushållets innehav 
av betalkort/bonuskort/medlemskort vid valet av dagligvarubutik. Denna fråga kunde 
hoppas över om man inte hade något kort. Det förekom inget partiellt bortfall på denna 
fråga. 

Svarsfrekvens 71% Frekvens Procent
Mycket stor utsträckning 10 10%
Ganska stor utsträckning 23 23%
Inte så stor utsträckning 30 30%
Liten utsträckning 16 16%
Inte alls 20 20%
Totalt 99 100%

Tabell 4.2.14, Uppfattning av påverkan vid innehav av betalkort/bonuskort/medlemskort 
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 Figur 4.2.14, Uppfattning av påverkan vid innehav av betalkort/bonuskort/medlemskort 
 
Fråga 15. Brukar Du jämföra priser mellan dagligvarubutiker? 
Majoriteten av vår urvalsgrupp brukar göra prisjämförelser mellan dagligvarubutiker. 
Det fanns inget partiellt bortfall på denna fråga. 

Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent
Ja 81 58%
Nej 53 38%
Vet ej 6 4%
Totalt 140 100%

Tabell 4.2.15, Prisjämförelse mellan dagligvarubutiker 
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Figur 4.2.15, Prisjämförelse mellan dagligvaror 
 
Fråga 16. I vilken utsträckning utnyttjar Du dagligvarubutikernas extrapriser, 
kuponger eller andra specialerbjudanden? 
14 % av respondenterna uppgav att de inte utnyttjar dagligvarubutikernas extrapriser, 
kuponger eller andra specialerbjudanden. Det förekom inget partiellt bortfall på denna 
fråga. 

Svarsfrekvens 100% Frekvens Procent
Mycket stor utsträckning 11 8%
Ganska stor utsträckning 37 26%
Inte så stor utsträckning 42 30%
Liten utsträckning 31 22%
Inte alls 19 14%
Totalt 140 100%

Tabell 4.2.16, Utnyttjande av dagligvarubutikernas extrapriser, kuponger eller andra specialerbjudanden. 
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Figur 4.2.16, Utnyttjande av dagligvarubutikernas extrapriser, kuponger eller andra specialerbjudanden. 
 
 
Fråga 17. På vilket sätt nås Du av information om dagligvarubutikernas 
erbjudanden?  
I vår urvalsgrupp nåddes del flesta av respondenterna av dagligvarubutikernas 
erbjudanden via direktreklam i brevlådan, annonser via dagspress samt TV-reklam. Det 
förekom partiellt bortfall på denna fråga.  
 
Svarsfrekvens 98% Frekvens Procent
TV-reklam 45 23%
Radioreklam 2 1%
Direktreklam i brevlådan 87 44%
Annonser i dagspress 45 23%
Via familj och vänner 17 9%
Totalt 196 100%  
Tabell 4.2.17, Information om dagligvarubutikernas erbjudanden 
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Figur 4.2.17, Information om dagligvarubutikernas erbjudanden 
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5.  ANALYS 
I vår analys har vi använt pivottabeller för att korstabulera bakgrundsvariabler mot 
undersökningsvariabler i dataprogrammet Excel. Detta för att underlätta analysen av 
undersökningsmaterialet i förhållande till vår problemformulering samt den valda teorin 
och sekundärdata.  
 
Konsumentbeteende kan ses ur tre perspektiv enligt teorin. Utifrån dessa perspektiv, ville 
vi undersöka hur studenter som ofta består av hushåll med begränsade resurser påverkas 
av olika yttre faktorer exempelvis ekonomi vid val av dagligvarubutik. I vår 
enkätundersökning svarade vår urvalsgrupp att de främsta faktorerna var att butiken 
ligger nära där de bor, att butiken har låga priser och ett brett utbud av varor samt att de 
handlar där av vana. I teorin poängteras även avståndet till butik som en viktig faktor för 
valet av butik. Undersökningsresultatet tyder på att närheten till butiken från hemmet är 
den viktigaste faktorn för den här urvalsgruppen. Att så många respondenter har svarat 
att närheten är viktigast tyder på att konsumenter inte alltid är rationella i sina beslut, 
eftersom det inte är säkert att den närmaste butiken är det bästa alternativet ur alla 
aspekter. Detta överensstämmer med det upplevelseinriktade perspektivet. Att låga priser 
är en viktig faktor kan tyda på att konsumenterna blir påverkade av ekonomiska faktorer 
i enlighet med det beteendeinriktade perspektivet. 
 
När man korstabulerar kön mot de olika orsakerna till att man väljer en viss 
dagligvarubutik kan man se tydliga likheter mellan män och kvinnor. De fyra mest 
angivna orsakerna till val av dagligvarubutik är samma för män och kvinnor. De 
viktigaste alternativen är: nära där jag bor, låga priser, brukar handla där/vana och brett 
sortiment/utbud. Detta stämmer väl överens med teori och tidigare forskning. 
 
Viktigaste alternativ Män  Kvinnor Totalt 
Nära där jag bor 54 51 105 
Låga priser 27 30 57 
Brukar handla där/vana 27 25 52 
Brett sortiment/utbud 23 20 43 
Kvalitet på varor 14 14 28 
Jag hittar bland hyllorna 9 13 22 
Medlemsförmåner/erbjudanden 8 13 21 
Trevlig personal 4 2 6 
Annat* 4 2 6 
Butiken ligger nära arbetsplatsen 1 3 4 
Trivsam inredning/fräscht 1 2 3 
Inte så många andra kunder i butiken 1   1 
Parkeringsmöjligheter 1   1 

Tabell 5.1. Fråga 1. Kön mot Fråga 10. Varför handlar Du det mesta just i denna butik? 
*Som annat har angivits: Arbetar där, billigast och närmast där jag bor, miljösynpunkt (ekologiskt, 
KRAV), finns överallt, kreditskäl, kooperativt ägt med brett sortiment av KRAV- och rättvisemärkta varor. 
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När man tittar på rangordningen av hur viktiga de fyra viktigaste alternativen är kan man 
även här se likheter mellan män och kvinnor. Män och kvinnorna i vår urvalsgrupp 
skiljer sig inte från varandra i någon större utsträckning vad gäller hur viktiga de anser 
att de olika alternativen är. 
 
Nära där jag bor Män Kvinnor Totalt

1 36 38 74
2 10 9 19
3 8 4 12

Låga Priser Män Kvinnor Totalt
1 19 13 32
2 7 8 15
3 1 9 10

Jag burkar handla där/vana Män Kvinnor Totalt
1 5 7 12
2 12 13 25
3 10 5 15

Brett sortiment/utbud Män Kvinnor Totalt
1 2 2 32
2 13 8 15
3 8 10 10  

Tabell 5.2. Fråga 1. Kön mot Fråga 10. Varför handlar Du det mesta just i denna butik?  
De fyra mest angivna alternativen. 
 
Enligt sekundärdata använder man olika butiker för olika syften vid inköp av dagligvaror 
och man genomför inköpen på olika sätt beroende på om det rör sig om huvudsakliga 
köp eller kompletteringsköp. Även våra data tyder på att vår urvalsgrupp väljer mellan 
olika butiker för olika syften. Vi ville undersöka vilka faktorer som var viktigast vid val 
av butik vid huvudsakliga respektive kompletteringsinköp. De skilde sig inte nämnvärt. 
Man kan se att ett brett sortiment var något viktigare vid kompletteringsinköp. Vi har 
även funnit i vår undersökning att 83 % av respondenterna gör olika typ av inköp samt 
besöker olika butiker. Att närheten till butiken har så stor betydelse, tyder på att valet 
inte är helt rationellt i den bemärkelsen att man har valt den bästa butiken utav alla 
tänkbara butiker.  
 
Nära där jag bor Män Kvinnor Totalt

1 33 27 60
2 7 4 11
3 5 3 8

Låga priser Män Kvinnor Totalt
1 12 15 27
2 4 6 10
3 1 2 3

Brett sortiment/utbud Män Kvinnor Totalt
1 3 9 32
2 4 7 15
3 3 4 10

Jag brukar handla där/vana Män Kvinnor Totalt
1 4 0 4
2 6 5 11
3 5 4 9  

Tabell 5.3. Fråga 1. Kön mot Fråga 12. Varför kompletteringshandlar Du just i den butiken/dessa butiker? 
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I vår undersökning ville vi undersöka medvetenheten och engagemanget genom att ta 
reda på om respondenterna brukar göra prisjämförelser mellan dagligvarubutiker, den tid 
de lägger ner på dagligvaruinköp samt om det fanns någon skillnad mellan könen. 
Undersökningen visade att kvinnor i vår urvalsgrupp oftare gör prisjämförelser än män. 
Det var fler män än kvinnor som uppgav att de inte gör prisjämförelser. Enligt teorin om 
konsumentens beslutsprocess sker en intern och extern sökprocess för att kunna 
lokalisera, jämföra och välja ut exempelvis en butik. Undersökningen visar att 
respondenterna, som en del i den externa sökprocessen, uppfattar olika 
marknadsföringsåtgärder t ex i form av direktreklam i brevlådan eller diskuterar med sin 
omgivning, dvs. familj och vänner, vilket visar att empirin stämmer överens med steg två 
i femstegsmodellen. Detta visar även att respondenterna till viss del är rationella enligt 
den rationella modellen. 
 

Kön Ja Nej Vet ej Totalt
Män 36 33 1 70

Kvinnor 45 20 5 70
Totalt 81 53 6 140

Svarsalternativ

 
Tabell 5.4. Fråga 1. Kön mot Fråga 15. Brukar du jämföra priser mellan dagligvarubutiker? 
 
Av respondenterna uppger ca en tredjedel att de utnyttjar kuponger och extrapriser. Här 
kan man se en liten skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnorna i vår urvalsgrupp 
utnyttjar kuponger och extrapriser i högre grad än männen. Enligt teorin om hög/låg 
engagemang ägnar man mer tid åt den externa sökprocessen om man är engagerad i ett 
köp. Vår egen tolkning av resultatet är att kvinnorna i urvalsgruppen är mer engagerade i 
dagligvaruinköpen än männen eftersom de både gör prisjämförelser i högre grad och 
utnyttjar extrapriser i högre grad.  
 

Alternativ Män Kvinnor Totalt 
Mycket stor utsträckning 1 10 11 
Ganska stor utsträckning 14 23 37 
Inte så stor utsträckning 21 21 42 
Liten utsträckning 19 12 31 
Inte alls 15 4 19 
Totalt 70 70 140 

Tabell 5.5. Fråga 1. Kön mot Fråga 16. I vilken utsträckning utnyttjar Du dagligvarubutikernas extrapriser, 
kuponger eller andra specialerbjudanden? 
 
Sekundär data visar att män och kvinnor i olika livsfaser spenderar lika mycket tid på 
inköp av dagligvaror. Även män och kvinnor i vår urvalsgrupp spenderar ungefär lika 
mycket tid på inköp av dagligvaror per vecka. De flesta av respondenterna uppger att de 
spenderar ungefär 1-2 timmar per vecka på att handla dagligvaror. 
 

Kön 0-1 1-2 2-3 3-4 4+ Totalt
Män 17 35 15 2 1 70
Kvinnor 9 36 17 5 3 70
Totalt 26 71 32 7 4 140

Timmar

 
Tabell 5.6. Fråga 1 Kön mot Fråga 8. Hur många timmar ägnar Ditt hushåll åt att handla dagligvaror per 
vecka? 
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Genom den externa sökprocessen hittar man information om olika alternativ genom att 
exempelvis uppfatta dagligvarubutikernas kommunikation via olika medier samt genom 
att diskutera med sin omgivning exempelvis familj och vänner. Vår undersökning visar 
att den övervägande delen av respondenterna nås av information genom det återgivande 
mediet i form av direktreklam i brevlådan. Männen nåddes av det mekaniska mediet i 
form av TV-reklam i högre utsträckning än kvinnorna. Kvinnorna nåddes i högre 
utsträckning av information genom det återgivande mediet direktreklam i brevlådan. 9 % 
av respondenterna uppger att de får information via familj och vänner. Teorin menar att 
olika individer har olika köparroller. Respondenternas familjemedlemmar eller vänner 
kan i det här fallet exempelvis utgöra påverkare. 
 
Medium Män Kvinnor
TV-reklam 27 18
Radioreklam 1 2
Direktreklam i brevlådan 35 52
Annonser i dagspress 23 21
Via familj och vänner 12 5  
Tabell 5.7. Fråga 1. Kön mot Fråga 17. På vilket sätt nås Du av information om dagligvarubutikernas 
erbjudanden? 
 
Genom vår enkät ville vi undersöka lojalitet i form av hur vanligt det var att inneha 
kund- eller medlemskort samt i vilken utsträckning innehavet påverkade valet av 
dagligvarubutik. Enligt sekundärdata verkar många dagligvarukonsumenter vara lojala. I 
alla fall ur den aspekten att de besöker samma butik om och om igen. Teorin menar att 
kundernas lojalitet vad gäller dagligvarubutik ofta är ett tecken på vanemässigt beteende 
eller så kallad praktisk lojalitet. I vår studie är vana rangordnat av respondenterna som 
den tredje viktigaste faktorn vid val av butik för huvudsakliga inköp. Det är den fjärde 
viktigaste faktorn vid kompletteringshandling. Tabellen nedan visar att 71 % av alla 
respondenter har kund- eller medlemskort.  
 
Kort Män Kvinnor Totalt
ICA kundkort 24 36 60
Coop Medmera 24 34 58
VI-kort 6 12 18
Hemköp 2 2
Statoil 5 7 12
OK/Q8 4 4 8
Preem-kort 3 3
Shell-kort 2 3 5
Annat 3 2 5
Inget kort 26 15 41  
Tabell 5.8. Fråga 1. Kön mot Fråga 13. Finns det i Ditt hushåll något/några av följande 
betalkort/bonuskort/medlemskort som används för inköp av dagligvaror? 
 
Vår undersökning tyder på att kvinnor i vår urvalsgrupp påverkas i större utsträckning än 
män av innehavet av kort vid val av butik. En tredjedel av kvinnorna menar att deras 
kortinnehav har en stor eller ganska stor inverkan vid val av butik. Männen uppger att de 
påverkas i mindre utsträckning. Ungefär dubbelt så många män som kvinnor anger att de 
inte har något kort. 
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Påverkan Män Kvinnor Totalt
Mycket stor utsträckning 3 7 10
Ganska stor utsträckning 8 15 23
Inte så stor utsträckning 12 18 30
Liten utsträckning 10 6 16
Inte alls 11 9 20
Inget kortinnehav 26 15 41
Totalt 70 70 140  
Tabell 5.9. Fråga 1 Kön mot fråga 14. I vilken utsträckning påverkar Ditt hushålls innehav av 
betalkort/bonuskort/medlemskort valet av dagligvarubutik? 
 
Enligt sekundärdata har bilen stor betydelse för val av dagligvarubutik. De flesta handlar 
oftast dagligvaror och transporterar sig med bilen enligt flera studier. Då respondenterna 
i vår undersökning är studenter vilka ofta tillhör kategorin av konsumenter som bor i små 
hushåll och har begränsade resurser fick vi ett annat resultat (se fråga 3 samt 6). I vår 
urvalsgrupp uppgav de flesta att de gick till affären. Det nästa vanligaste sättet att 
transportera sig var via tunnelbana och buss. Endast 15 % uppgav att de brukar åka bil 
till dagligvarubutiken. Att bilen har mindre betydelse i vår urvalsgrupp skulle kunna bero 
på dels den utbyggda kollektivtrafiken i Stockholm samt ett större utbud av 
dagligvarubutiker, men även till studenternas begränsade ekonomi och deras begränsade 
tillgång till bil. Att det finns regionala skillnader är påvisat i flera tidigare studier. Vi kan 
inte dra några sådana slutsatser utifrån det undersökningsmaterialet vi presenterar i den 
här studien. 
 
Transportmedel Män Kvinnor Totalt
Till fots 53 37 90
Cykel 1 6 7
Motorcykel/moped 0 0 0
Bil 11 10 21
Annat* 5 17 22
Totalt 70 70 140  
Tabell 5.10. Fråga 1 Kön mot Fråga 5. Vilket är det vanligaste transportmedlet när Du utför dina inköp av 
dagligvaror? 
*Som annat har angivits tunnelbana och buss. 
 
Kronor/vecka Män Kvinnor Totalt

0 - 500 kr 28 31 59
501 - 1000 kr 24 24 48

1001 - 1500 kr 9 5 14
1501 - 2000 kr 5 6 11
mer än 2000 kr 3 4 7
Totalt 69 70 139  
Tabell 5.11. Fråga 1. Kön mot Fråga 7. Hur mycket pengar spenderar Ditt hushåll på dagligvaror per 
vecka? 
 
Majoriteten av respondenternas hushåll spenderar mellan 0-500 kr och nästan lika många 
mellan 501-1000 kr per vecka på dagligvaror. Statistik visar att det genomsnittliga 
hushållet i Sverige spenderar kring 760 kr per vecka på dagligvaror. 69 % av 
respondenterna i vår undersökning är ensamstående utan barn. Det genomsnittliga 
ensamstående hushållet utan barn, enligt statistiken, spenderar ca 448 kr per vecka på 
dagligvaror. Vi kan se att ungefär hälften av respondenterna i vår urvalsgrupp spenderar 
upp till 500 kr i veckan på dagligvaror.  
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För att kunna göra en mer rättvisande analys av denna fråga och kunna göra jämförelser 
med snittvärdena, borde vi ha ställt frågan som en öppen fråga. Nu kan vi endast se att 
urvalsgruppens svar är rimligt i förhållande till aktuell statistik.  
 
Vi har korstabulerat antal timmar och hur mycket man spenderar på dagligvaror per 
vecka. Man kan urskilja ett visst samband mellan dessa variabler, dvs. ju mer pengar man 
spenderar desto mer tid ägnar man åt att handla dagligvaror.  
 

Pengar 0 - 1 1 - 2 2 - 3  3 - 4 mer än 4 tim Totalt
0 - 500 15 34 10 59

501 -1 000 8 25 12 2 1 48
1 001 - 1 500 2 9 2 1 14
1 501 - 2 000 1 3 4 2 1 11
mer än 2 000 3 2 2 7
Totalt 26 71 31 7 4 139

Tid

 
Tabell 5.7. Fråga 7 Hur mycket spenderar Ditt hushåll på dagligvaror per vecka? mot  
Fråga 8. Hur många timmar ägnar Ditt hushåll åt att handla dagligvaror per vecka? 
 
Vi har även korstabulerat andra variabler såsom inkomst mot transportmedel och funnit 
att det inte går att urskilja något signifikant samband, dels beroende på, enligt våra 
antaganden, respondentfel och dels beroende på att materialet är för snävt. Vid 
korstabulering av inkomst och användandet av kuponger kunde vi inte heller urskilja 
något säkert samband mellan dessa variabler, vilket har gjort att vi har avstått från att ta 
med denna i vår analys. 
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6. Avslutande diskussion 
Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka faktorer som avgör valet av 
dagligvarubutik för segmentet studenter. Vi har med hjälp av teori och sekundärdata 
lyckats identifiera några faktorer som anses påverka konsumenter generellt i deras 
interna och externa sökprocess vid deras val av dagligvarubutik. Utifrån de 
avgränsningar som har gjorts med anledning av formatet för denna uppsats har vi 
konstruerat en enkät för att kunna undersöka ett segment av konsumenter med avseende 
på vissa av dessa faktorer som kunde kvantifieras med hjälp av vårt begränsade material. 
Eftersom vårt material inte kan visa på några statistiskt säkerställda resultat kan vi endast 
uttala oss om vår specifika urvalsgrupp. Vårt resultat ger ändå en fingervisning om de 
faktorer som skulle kunna ha en betydelse för studenter generellt sätt och som skulle 
kunna undersökas i en bred tvärsnittsstudie. 
 
Vad vi har kommit fram till är att våra primärdata överensstämmer i hög grad med teori 
och sekundärdata på de många punkter men skiljer sig vad gäller bilanvändning. Enligt 
tidigare studier så har bilen en framträdande roll när man utför sina inköp av dagligvaror. 
I vår urvalsgrupp uppgav de flesta respondenter att de gick till affären. Det näst 
vanligaste sättet att transportera sig var via tunnelbana och buss. Endast 15 % uppgav att 
de brukar åka bil till dagligvarubutiken. Vi kan bara spekulera i orsakerna till att många 
av respondenterna handlar i en butik nära där de bor men ingen tillgång till bil skulle 
kunna vara orsaken eftersom en stor andel (68 %) har uppgett att deras hushåll totalt har 
en inkomst på mellan 0 -10 000 kr och 10 001-17 000 kr före skatt och per månad vilket 
kan anses som relativt lågt. Andra orsaker skulle kunna vara en utbyggd infrastruktur i 
Stockholm med lättillgänglig kollektivtrafik som gör att man inte behöver åka bil eller att 
man som student helt enkelt handlar mindre mängder mat och därför inte har behov av att 
handla mat med bilen. 
 
De fyra mest angivna orsakerna till val av dagligvarubutik är samma för män och kvinnor 
i vår urvalsgrupp. De fyra mest angivna alternativen är: nära där jag bor, låga priser, 
brukar handla där/vana och brett sortiment/utbud. Dessa angivna alternativ stämmer väl 
överens med teorier om vilka faktorer som avgör vilken butik man väljer att handla i. Att 
låga priser är en viktig faktor kan tyda på att konsumenterna blir påverkade av 
ekonomiska faktorer i enlighet med det beteendeinriktade perspektivet. Männen och 
kvinnorna i vår urvalsgrupp skiljer sig inte heller från varandra i någon större 
utsträckning vad gäller hur viktiga de anser att de olika alternativen är. Att en stor andel 
av respondenterna har angett vana och nära där jag bor kan tyda på att respondenterna 
inte alltid tar rationella beslut där de går igenom alla beslutsfaser i den rationella 
beslutsmodellen. Detta överensstämmer med det upplevelseinriktade perspektivet samt 
även med teorier om lojalitet. 
 
Undersökningen visade att kvinnor i vår urvalsgrupp oftare gör prisjämförelser, oftare 
innehar olika kundkort samt utnyttjar extrapriser oftare än män. Innehavet av någon form 
av kund- eller medlemskort bland urvalsgruppen var väldigt hög. Närmare bestämt hade 
71 % i urvalsgruppen hade någon form av kund- eller medlemskort. Vår undersökning 
tyder på att kvinnor i vår urvalsgrupp påverkas i större utsträckning än män av innehavet 
av kort vid val av butik. Detta visar att innehavet av kort eventuellt kan påverka 
konsumentens val av butik vid inköp av dagligvaror.  
 
Beträffande den interna och externa sökprocessen, så är vår egen tolkning att kvinnorna i 
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urvalsgruppen eventuellt är mer engagerade vad gäller dagligvaruinköpen än männen, 
eftersom de både gör prisjämförelser och utnyttjar extrapriser och innehar kundkort i 
högre grad än männen  
 
Enligt tidigare studier så ägnar män och kvinnor lika mycket tid åt inköp i alla livsfaser.  
Resultatet av vår undersökning visade att männen och kvinnorna i urvalsgruppen 
spenderar lika mycket till på inköp av dagligvaror. Vår empiri stämmer väl överens med 
sekundärdata. 
 
Grunden till all påverkan handlar om kommunikation. Teorin menar att kommunikation 
är en process genom vilken en person påverkar någon annans beteende eller 
sinnestämning. Detta kan ske genom olika medier. I vår undersökning kom vi fram till att 
det återgivande mediet nådde vår urvalsgrupp i större utsträckning än de andra medierna. 
I underökningsresultatet kunde man urskilja en skillnad mellan män och kvinnor. 
Männen nåddes av det mekaniska mediet i form av TV-reklam i högre utsträckning än 
kvinnorna. Kvinnorna nåddes i högre utsträckning av det återgivande mediet i form av 
direktreklam i brevlådan. 

6.1  Förslag till fortsatt forskning 
Vi skulle vilja föreslå en storskalig undersökning inom dagligvaruhandel och 
konsumentbeteende, eftersom konsumentforskningen i Sverige hittills är ganska 
fragmenterad. Större fokus på konsumentens perspektiv kan kanske leda till en större 
lönsamhet för detaljisten i längden genom en större förståelse för de faktorer som avgör 
kundens val. Flera faktorer såsom psykografiska faktorer (livsstil och personlighet), 
kulturella och subkulturella faktorer (t ex social klass och nationalitet) samt geografiska 
faktorer (t ex bostadsort) borde undersökas exempelvis i kvalitativa delstudier för att bilda 
underlag till en större mer övergripande undersökning eventuellt genom en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa data för att få grepp om de underliggande sambanden mellan 
olika faktorer. 
 
Dagligvarubutikernas struktur håller på att omvandlas. Nu handlar man inte bara 
dagligvaror i butikerna utan det finns även andra funktioner för konsumenten att tillgå. 
Exempelvis kan man utföra post och bankärenden i samma lokaler, vilket underlättar för 
konsumenten genom att konsumenten kan utföra flera ärenden samtidigt och på samma 
plats. En undersökning om hur distributionskanalerna är på väg att förändras och om 
eller hur det påverkar konsumenterna i deras inköpsbeteende vore intressant att 
undersöka. 
 
Konkurrensen mellan dagligvaruaktörerna är en annan synvinkel som kan vara intressant 
att undersöka. Gärna med fokus på hur eller om lågprisetableringen påverkar den 
inhemska dagligvarumarknaden idag.  
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BILAGOR 
 

Kodad Enkät 
 
Vilka faktorer påverkar inköp av dagligvaror? 
 
I vår uppsats vill vi undersöka vilka faktorer som påverkar inköp av dagligvaror. 
Din svarsenkät kommer att hanteras konfidentiellt. Inga enskilda svar kommer att redovisas, utan alla svar kommer att 
sammanställas i diagram och tabeller med analyserande text. 
 
1. Kön      
     A □ Man 
     B □ Kvinna 
 
2. Hur gammal är Du?     
     ________ År 
  
 
3. Hur är Din nuvarande familjesituation?  A □ Ensamstående utan barn, Gå till fråga 5 

B □ Ensamstående med barn 
    C □ Gift/Sambo utan barn, Gå till fråga 5 

D □ Gift/Sambo med barn 
 
4. Hur många barn har du?   ________ st 
 
      
5. Vilket är det vanligaste transportmedlet när Du utför dina inköp av dagligvaror? 
 
A □ Till fots 
B □ Cykel 
C □ Motorcykel/Moped 
D □ Bil 
E □ Annat, vänligen ange vilket _____________________ 
      
      
6. Hur stor inkomst (lön, studielån, pension, bidrag o dyl.) före skatt har ditt hushåll ungefär idag? 
 
A □           0 - 10 000 kr/månad 
B □  10 001 - 17 000 kr/månad 
C □  17 001 - 23 000 kr/månad 
D □  23 001 - 30 000 kr/månad 
E □  30 001 - 40 000 kr/månad 
F □  40 001 - 50 000 kr/månad 
G □    mer än 50 000 kr/månad 
 
 
  
7. Hur mycket pengar spenderar Ditt hushåll på dagligvaror per vecka?      
 
A □  0 – 500 kr  B □  501 – 1 000 kr  C □  1 001 – 1 500 kr  D □  1 501 – 2 000 kr  E □  mer än 2 000 kr 
 
 
8. Hur många timmar ägnar Ditt hushåll åt att handla dagligvaror per vecka? 
 
A □  0 – 1 timme   B □  1 - 2 timmar    C □  2 - 3 timmar    D □  3 - 4 timmar   E □  mer än 4 timmar     
 
 
 9. Vilken/Vilka av följande dagligvarubutiker brukar Du handla det mesta av dagligvarorna i? 
 
A □  ICA    B □  VI    C □  COOP    D □  CITY GROSS    E □  WILLYS    F □  LIDL    G □ NETTO     
H □  PRISXTRA    I □  HEMKÖP  J □  Annat, vänligen ange vilket__________________ 
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10. Varför handlar Du det mesta just i denna butik? (Ange MAX 3 alternativ och rangordna Dina val efter hur 
viktiga alternativen är, t.ex 1 = viktigast, osv.) 
 
A  □____  Låga priser 
B  □____  Jag brukar handla där/vana 
C  □____  Jag hittar bland hyllorna 
D  □____  Brett sortiment/utbud 
E  □____  Kvalitet på varor 
F  □____   Inte så många andra kunder i butiken 
G  □____  Nära där jag bor 
H  □____  Trevlig personal 
I   □____   Trivsam inredning/fräscht 
J   □____   Medlemsförmåner/erbjudanden 
K  □____   Parkeringsmöjligheter 
L   □____   Butiken ligger nära arbetsplatsen 
M  □____   Annat, vänligen ange vilket _______________ 
 
 
11. Vilken/Vilka av följande dagligvarubutiker brukar Du kompletteringshandla dagligvaror i? 
 
A □  ICA    B □  VI    C □  COOP    D □  CITY GROSS    E □  WILLYS    F □  LIDL    G □ NETTO     
H □  PRISXTRA    I □  HEMKÖP  J □  Annat, vänligen ange vilket__________________ 
K □  Kompletteringshandlar inte, Gå till fråga 13 
 
12. Varför kompletteringshandlar Du just i den butiken/dessa butiker? (Ange MAX 3 alternativ och rangordna 
Dina val efter hur viktiga alternativen är t.ex 1 = viktigast, osv.) 
 
A  □____  Låga priser 
B  □____  Jag brukar handla där/vana 
C  □____  Jag hittar bland hyllorna 
D  □____  Brett sortiment/utbud 
E  □____  Kvalitet på varor 
F  □____   Inte så många andra kunder i butiken 
G  □____  Nära där jag bor 
H  □____  Trevlig personal 
I   □____   Trivsam inredning/fräscht 
J   □____   Medlemsförmåner/erbjudanden 
K  □____   Parkeringsmöjligheter 
L   □____   Butiken ligger nära arbetsplatsen 
M  □____   Annat, vänligen ange vilket _______________ 
 
 
13. Finns det i Ditt hushåll något/några av följande betalkort/bonuskort/medlemskort som används för inköp av 
dagligvaror? Kryssa för samtliga kort som finns i hushållet. 
 
A □ ICA kundkort     
B □ Coop MedMera  
C □ VI  
D □ Hemköp     
F □ Statoil-kort     
G □ OK/Q8     
H □ Preem-kort     
I □ Shell-kort     
J □ Annat, nämligen_____________________________  
K □ Inget, Gå till fråga 15     
 
14. I vilken utsträckning påverkar Ditt hushålls innehav av betalkort/bonuskort/medlemskort valet i av 
dagligvarubutik? 
 
A □ Mycket stor utsträckning  
B □ Ganska stor utsträckning  
C □ Inte så stor utsträckning  
D □ Liten utsträckning  
E □ Inte alls   
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15. Brukar Du jämföra priser mellan dagligvarubutiker?  A □ Ja 
     B □ Nej 
     C □ Vet ej 
 
16. I vilken utsträckning utnyttjar Du dagligvarubutikernas extrapriser, kuponger eller andra 
specialerbjudanden? 
  
A □ Mycket stor utsträckning  
B □ Ganska stor utsträckning  
C □ Inte så stor utsträckning  
D □ Liten utsträckning  
E □ Inte alls   
 
17. På vilket sätt nås Du av information om dagligvarubutikernas erbjudanden?  
Flervals alternativ, vänligen kryssa i de alternativ som är aktuella för Dig. 
 
A □ TV-reklam   
B □ Radioreklam   
C □ Direktreklam i brevlådan  
D □ Annonser i dagspress  
E □ Via familj och vänner  
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!! 
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