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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Anna-Carin Nordvall för hennes synpunkter och 
förslag till förbättringar i denna uppsats. Vi tackar även de personer som ställde upp i vår 
pilotundersökning, samt de respondenter som deltog i undersökningen. 



Sammanfattning 
 
I denna uppsats har vi genomfört en kvantitativ studie bland studenter för att kartlägga studenters 
handelsmönster, det vill säga att beskriva och identifiera de faktorer som påverkar målgruppens 
konsumentbeteende och val av dagligvarubutik. Studenter är intressanta ur den aspekten att vi 
själva är studerande och därmed av egna erfarenheter vet att denna konsumentgrupp ofta har 
begränsade ekonomiska resurser.  
 
Syftet var att beskriva och identifiera de faktorer som påverkar studenternas konsumentbeteende 
och val av dagligvarubutik.  Själva datainsamlingen utfördes vid Umeå Universitet vid två olika 
tillfällen och datainsamlingsmetoden som användes var en enkät som 100 studenter fick fylla i.  
 
Den informationskanal som värderas högst och som respondenterna anser sig få ut mest nytta av, 
visade sig vara medlemsförmåner. Vidare så utför majoriteten av studenterna sin 
dagligvaruhandel vid närbutiker/supermarkets. Vårt resultat visar också att den klart viktigaste 
faktorn i valet av dagligvarubutik, oavsett storleken på inköpen, är avståndet från bostaden till 
butiken, följt av butikens prisbild. Resultatet visade även att studenter utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv kan betecknas som ickerationella, vilket stämmer väl överrens med sekundärdata 
rörande konsumenter i allmänhet. Vi fann att engagemanget vid jämförelse av varor är lågt bland 
studenterna, men tenderar att vara högre vid jämförelser av butiker. Cykel är enligt vår 
undersökning det vanligaste transportmedlet bland studenterna vid dagligvaruhandel, medan 
majoriteten av dem som har tillgång till bil väljer att i första hand spendera den största delen av 
sin dagligvarubudget vid stormarknader. Enligt vårt resultat så tenderar 
lojalitetskort/medlemskort ha en viss betydelse för valet av dagligvarubutik, utan att för den skull 
vara en avgörande faktor. Det visade sig också att studenterna föredrar bonus på det totala 
inköpspriset, framför specifika rabatter och erbjudanden. 
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1. INLEDNING 
 
För mindre än en generation sedan handlade de svenska invånarna sina dagligvaror hos den 
lokalt belägna handlaren.1 Under de senaste decennierna har en påtaglig förändring skett i 
landet. Utvecklingen bestod av att marknaden har gått från att vara relativt smal och lokal, 
med dagens mått mätt, till att bli mer expansiv och rymlig.2 
 
De senaste decennierna av globalisering har tydligt satt utmärkande spår på vårt samhälle. I 
mitten av nittonhundratalet var det funktionalistiska stadsbyggnadsidealet rådande. Detta 
innebar bland annat att grannskapet skulle vara självförsörjande med lokala skolor och övrig 
service.3 På 1950-talet byggdes många dagligvarubutiker om från att ha varit betjänande över 
disk till att vara självbetjänande.4 Då var antalet dagligvarubutiker i landet cirka 36 000 
stycken, och de var lokalt placerade i de mindre tätorterna. Det var en stor händelse då 
kunderna själva kunde gå omkring i butikerna och välja varor utifrån eget behov, för att sedan 
gå till kassan och betala. De svenska matvanorna präglades till största del av lokal tradition.5 
 
Samtidigt som tiden fortgick tillsammans med globaliseringen så tillkom nya influenser till 
den svenska och lokala traditionen. Genom att resandet började växa så kom människor i 
större utsträckning i kontakt med olika kulturer där de blev nyfikna och influerade. I takt med 
att våra kontakter spridits sig runt jordklotet så har de kulturella influenserna gått samma väg, 
vilket har gjort att butiker successivt har fyllts med varor från hela världen.6 
 
De utländska aktörerna och influenserna bidrog också till nya butikskoncept inom 
dagligvarubranschen.7 Fler butikskoncept började växa fram för konsumenten att välja bland, 
såsom externa stormarknader, supermarkets, allivsbutiker, lågprisbutiker och närbutiker.8 I 
anknytning till detta så omstrukturerades samhällets service och flyttades från lokala till mer 
externa placeringar, till följd av etablering för starka ekonomiska intressen. Därav urholkades 
stadsdelar och blev i många fall rena bostadsområden, utan någon lokal service och i andra 
fall rena handelsområden. Städerna delades in i zoner efter boende, arbete, och övriga 
verksamheter.9  
 
En radikal omstrukturering av det rådande samhället gjordes i och med detta, och denna 
omvandling berörde även de mer regionala tätorterna på så vis att en generell centralisering 
gjordes. Denna omstrukturering medförde att människor blev alltmer beroende av bilen för att 
nå ut till de allt fler externa arbetsplatserna och servicetjänsterna från sin bostad, vilket 
medförde att antalet bilar ökade dramatiskt under den senare delen av 1900-talet i Sverige.10 
Folk rättade sig efter den nya samhällsstrukturen, de tidigare så lokala närbutikerna, som 
tidigare under 1950-talet bestod av 36 000 stycken i landet, finns idag inte kvar i städerna. 
Idag öppnas inga nya närbutiker och kvar finns endast 6 000 st.11 
 
                                                 
1 Fredlund, 2005, s.7 
2 Svendström, 2004, s.3 
3 Ibid. s.8 
4 Ibid. s.14 
5 Ibid. s.9   
6 Fredlund, 2005, s.8 
7 Ibid. s.15 
8 http://epi.gavle.se/upload2/_Kultur&Fritid/konsumentv%C3%A4gledning/allt.pdf 
9  Svendström, 2004, s.14 
10 Svendström, 2004, s.14 
11 Artikel från Västerbottenskuriren, 20090404 
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1.2 Problembakgrund 
 
Dagens externa stormarknader är ofta tilltalande för konsumenten på grund av dess 
fördelaktiga priser, generösa öppettider, stora parkeringsmöjligheter och den faktiska 
tidsvinsten som går att göra genom stora inköp.12 Dock så anar vi att människor har väldigt 
olika förutsättningar att nå de olika dagligvarubutikerna i dagens samhälle. Beroende på bland 
annat var konsumenten är bosatt i förhållande till butikernas placering, människors tillgång till 
bil och lokaltrafik, dess förmåga att självmant kunna ta sig fram och vad dess ekonomiska 
situation tillåter i form av mobilitet. Personer boende i städerna med tillgång till bil, har i sin 
tur därmed tillgång till alla sorters butiker. De med sämre förutsättningar måste troligen 
planera sitt handlande i mycket större grad än de som bor centralt. 
 
Det finns följaktligen en stor variation bland olika samhällsgruppers handelsmönster. En 
specifik grupp som vi anser vara intressant är studenter, vilket till stor del grundar sig i deras 
ekonomiska situation. Idag finns det cirka 330 000 högskole- och universitetsstudenter i 
Sverige.13 Studenters val av livsmedelsbutik kan delvis antas bero av bl.a. ekonomiska 
situationer. En högskolestudent med fullt bidrag och lån, har idag en månadsinkomst på 7 364 
kronor som ska täcka samtliga utgifter.14 Enligt Socialstyrelsens riksnorm bör 1 540 kronor 
läggas på mat för att få en fullvärdig kost och enligt Sveriges förenade studentkårers budget 
går en student i snitt minus 775 kronor per månad.15 Lägg där till att det går att skönja en 
generell hyreshöjning runt om i Sverige och att priset på livsmedel kontinuerligt stiger.16 
 
När det gäller studenters handelsmönster så kan detta tänkas bero av flera olika faktorer. 
Enligt ovan så kan det antas att studenters ekonomi generellt sett är förhållandevis stram, 
vilket i sin tur, förutom valet av butik i förhållande till prisbild, troligen påverkar valet av 
transport till dagligvarubutikerna sett till avståndet från bostaden. Den samhällsbild vi ser idag 
är stora butikskoncept, så kallade stormarknader, som väljer att lokalisera sig i utkanten av 
städerna, medan de mindre lokala butikerna blir allt färre. Med tanke på den ekonomiska 
situationen så kanske även faktorer som butikslojalitet, medlemsförmåner och vissa 
informationskanaler är av stor betydelse för studenterna. Sammantaget är det därmed troligt 
att det inte endast är prisbilden som är en påverkande faktor i valet av dagligvarubutik. 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att, med hjälp av jämförelser mellan teori och empiri, granska handelsmönstret 
hos studenterna vid Umeå Universitet, det vill säga att beskriva och identifiera de faktorer 
som påverkar målgruppens konsumentbeteende och val av dagligvarubutik. 
 

1.4 Problemformulering 
 

                                                 
12 Jobber, 2006, s.62-63 
13 http://nu-
prod.hsv.se/NUController;jsessionid=3eb071236d694f898eb083ff9687955f?event=NYCKELTAL_RESULTAT 
14 http://www.csn.se/GemensamInformation/Studiemedelsbelopp/Studiemedelsbelopp.asp?MenyIdnr=822 
15 http://www.xn--hjstudiemedlet-vpb.nu/ 
16 http://www.scb.se/statistik/BO/BO0406/2005A01/BO0406_2005A01_SM_BO39SM0601.pdf  
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Vår problemformulering lyder som följande: Hur ser handelsmönstret av dagligvaror ut 
bland studenterna vid Umeå Universitet? 
 

1.5 Förförståelse 
 
Vi har under sex terminer studerat civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik, vid Handelshögskolan i Umeå. Valet av utbildning grundades till stor del på vårt 
gemensamma intresse gällande detaljhandel, dess utveckling och möjligheter. Utbildningen 
har gett oss företagsekonomiska kunskaper som bland annat omfattar en grundläggande 
förståelse för dagens nationella och internationella handel. Vi vill med denna undersökning 
använda vår företagsekonomiska kunskap och applicera den på vad vi anser vara ett aktuellt 
problemområde. 
 

1.6 Avgränsningar 
 
Denna studie är gjord ur ett student- och konsumentperspektiv. Alla respondenter är 
registrerade studenter vid Umeå Universitet och tillhör därmed vår målgrupp. Vidare kommer 
vi endast att beskriva olika typer av dagligvarubutiker, och inte gå in djupare på specifika 
aktörer inom marknaden. Undersökningen behandlar inte respondenternas attityder till de 
olika butiksaktörerna eller viserversa. Vi kommer heller inte att undersöka de ursprungliga 
faktorerna till respondenternas handelsmönster, såsom psykologiska faktorer, eller kulturella 
och subkulturella faktorer. Dock finns dessa faktorer ytligt beskrivna i teorin med syfte till att 
belysa dess grundliga påverkan till konsumentbeteendet. Hänsyn tas inte till olika former av 
dragare (andra former av butiker) och dess lokalisering i förhållande till dagligvarubutikerna. 
Vi behandlar inte heller olika butikers marknadsstrategier, konkurrenssituation, eller 
marknadsandelar. 
 

1.7 Definitioner 
 
Nedan följer några definitioner på termer som används i denna studie.  
 
Kompletteringshandel - med detta menas de inköp av dagligvaror som görs oftare än en gång 
per vecka. 
 
Dagligvaror - syftar till de varor som vi dagligen köper. Dessa kan främst hittas inom 
livsmedelssegmentet, men är även förekommande inom kategorin kemisk-tekniska varor 
(kosmetika produkter och hygienprodukter). Motsatsen till dagligvaror är sällanköpsvaror. 
 
Kommersiella källor - detta uttryck syftar till exempelvis butikssäljare, butiksskyltning, samt 
varuförpackningar.  Definitionen på kommersiell verksamhet är ” affärsinriktad verksamhet 
som i första hand tjänar vinstintresse”17. Vi har i undersökningen valt att lyfta ut faktorn 
”medlemsförmåner” från den kommersiella källan, för att på så sätt få möjligheten att 
analysera den närmare. 
 

                                                 
17 http://www.ne.se/sok/kommersiell?type=NE 



 4 

2. TEORI 
 
Avsikten med teoriavsnittet är att med hjälp av grundläggande och relevanta teorier kunna ge 
svar på uppsatsens problemställning och syfte, det vill säga att beskriva och identifiera de 
faktorer som påverkar Umeå Universitets studenter i konsumentbeteendet och i valet 
dagligvarubutik. För att lyckas med detta så har vi utifrån dessa teorier framställt en enkät (se 
bilaga) som vidare förklaras i empiriavsnittet och som slutligen analyseras i uppsatsens 
analysavsnitt. Vi inleder teoriavsnittet med att övergripande beskriva konsumentbeteendet, för 
att sedan fördjupa oss vidare i dess processer och variabler. 
 

2.1 Konsumentbeteende 
 
Det som enligt Kotler i grunden influerar ett övergripande konsumentbeteende är kulturella, 
sociala, personliga, och psykologiska faktorer. Till de kulturella faktorerna räknas kultur, 
subkultur, och social klass. Kultur är den grundläggande delen som utgör en människas viljor 
och beteenden. En människa förvärvar värderingar, uppfattningar, preferenser, och beteenden 
från tidig ålder. Dessa erhålls från familj eller från andra omgivningar, som för personen har 
en betydande roll. Varje kultur består i sin tur av subkulturer som exempelvis nationaliteter, 
religioner, ras, och geografiska regioner. Vidare så existerar sociala klasser som är hierarkiskt 
ordnade, vars tillhörande medlemmar delar liknande värderingar, intressen, och beteenden. 
Förutom att karaktäristiska olikheter skiljer klasserna åt så finns det även andra variabler 
såsom yrke, inkomst, förmögenhet, och utbildning etc.18 
 
En konsuments beteende influeras även av sociala faktorer som exempelvis kan utgöras av 
referensgrupper, familj, och den roll/status som konsumenten innehar. Referensgrupper består 
av grupper som har inverkan på konsumentens attityd eller beteende. Dessa grupper kan 
exempelvis bestå av familj, vänner, och kollegor. En familj är den viktigaste köpgruppen i 
samhället, och familjemedlemmar utgör den primära och mest influerbara referensgruppen. 
Roller och status kan exempelvis vara av betydelse vid befattningar inom olika organisationer 
osv.19 
 
Konsumentens beteende påverkas även av personliga faktorer. Dessa inkluderar individens 
ålder och fas i livet, det vill säga yrke och ekonomi, personlighet och självuppfattning, samt 
livsstil och värderingar.20 
 
Den sista påverkan omfattas av fyra psykologiska faktorer; motivation, perception, lärande, 
och värderingar. Motiv skapas i sin tur av ett behov som är tillräckligt manande för att leda en 
person till att söka tillfredsställelse (de två mest populära teorierna om mänsklig motivation är 
framtagna av psykologerna Freud och Maslow). En motiverad person är vidare redo att agera 
och hur personen agerar beror av hans eller hennes perception av situationen. En situation kan 
alltså hanteras annorlunda av två personer eftersom att situationsuppfattningarna hos 
personerna skiljer sig. Perception är en process där människor väljer, organiserar, och tolkar 
information för att bilda en uppfattning av världen. I takt med att människor agerar så lär de 

                                                 
18 Kotler, 2005, s.256-259 
19 Ibid. s.259-262 
20 Ibid. s.262 
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sig också. Lärande härleder förändringar i en individs beteende som uppstår utifrån 
erfarenhet. Genom att agera och lära så formas därefter människans värderingar.21 
 
Sandell anger tre modeller för hur konsumenten fungerar; värdemodellen, 
värderingsmodellen, och situationsmodellen. Enligt värdemodellen styrs konsumenten av 
objektiva värden hos olika alternativ. Varje alternativ kan bedömas på en objektiv värdeskala. 
Värdemodellen visar på att alla konsumenter väljer samma produkt eller märke vid alla 
tillfällen. Mycket motsäger dock denna modell eftersom att människan brister i 
urskiljningsförmåga, påverkas av oväsentlig information, samt att alla inte väljer lika. 22 
 
I värderingsmodellen tror man inte på absoluta och objektiva värden. Varje individ har en 
egen uppfattning om saker och tings värden, det vill säga att alla har egna värderingar. Enligt 
värderingsmodellen väljer konsumenten det han/hon värderar högst och det han/hon tycker 
bäst om. Olika konsumenter har olika värderingar och väljer olika alternativ, men en viss 
individ väljer samma alternativ vid alla tillfällen. Denna modell motsägs av att människor inte 
alltid är konsekventa, de planerar sällan, och de utnyttjar ofta inte tillgänglig information. 23 
Sandells psykologiska resonemang liknar Kotlers redogörelse av konsumentbeteende utifrån 
psykologiska faktorer. 
 
Med Situationsmodellen så visar han att konsumentens val av en produkt är beroende av den 
situation han befinner sig i, det vill säga tid och plats. Vad konsumenten lärt sig eller har gjort 
i liknande situationer tidigare är också av betydelse. Situationen är ett mönster av stimuli från 
den egna kroppens organ och från omvärlden. Individens sammansättning av minnen och vad 
individen lärt sig att göra i olika situationer definierar personligheten, då olika individer i viss 
utsträckning kan ha lärt sig olika.24 
 

2.1.1 Femstegsmodellen 
 
Enligt Kotler så går konsumenten igenom fem olika steg då en produkt skall införskaffas. 
Dessa steg har ingen bestämd ordning och beroende på det tidigare nämnda engagemanget vid 
köpet så kan också vissa steg uteslutas. Vid det första steget så uppstår ett behov hos 
konsumenten. Behovet kan antingen vara internt eller externt. Ett internt behov kan vara 
hunger, och ett externt stimuli är ett behov som är skapad av konsumentens omgivning. Nästa 
steg är informationssökning som består av fyra olika källor. Dessa beskrivs nedan. 
 
1. Personliga källor: familj, vänner, arbetskollegor, och bekanta 
2. Publika källor: massmedia och konsumentorganisationer 
3. Kommersiella källor: säljare, skyltningar, förpackningar mm 
4. Erfarenhetsgrundade källor: hantering, undersökning, och utvärdering av en produkt 
 
Konsumenten erhåller generellt störst mängd information från de kommersiella källorna. De 
personliga källorna tenderar dock att vara mest effektiv. I det tredje steget sker utvärdering av 
de alternativ som konsumenten väljer mellan. Därefter sker beslut av ett köp, ett beslut som 
kan påverkas av två olika faktorer. Den ena faktorn är andra människors attityder till 
produkten och den andra faktorn utgörs av en situation som gör att konsumenten ändrar sig, 

                                                 
21 Kotler, 2005, s.268-275 
22 Sandell, 1973, s.278-284 
23 Ibid. 
24 Ibid. 



 6 

exempelvis en prissänkning. Beteende efter köp utgör det femte och sista steget i 
femstegsprocessen. Här upplever konsumenten en viss grad av nöjdhet respektive 
missnöjdhet.25 Innan konsumenten ska ta ett beslut om köp så återstår fem ytterligare beslut 
att ta. Konsumenten måste besluta om vilket varumärke som ska köpas, i vilken butik 
produkten ska köpas, kvantiteten som ska köpas, när det ska köpas, och betalningssätt.26 
 

 
Figur 2.1.1, Buyer decision process, Kotler, P, 2005, s.279 
 

2.1.2 Betydande faktorer 
 
Tidigare forskning av Briesch omfattar de faktorer som är väsentliga för konsumenten i valet 
av dagligvarubutik. En studie utfördes i USA där olika faktorer ställdes mot varandra, för att 
därefter presentera de mest avgörande. Dessa faktorer har dessutom en påverkan på hur 
frekvent och i hur stor mängd konsumenterna handlar dagligvaror. Det visade sig att avståndet 
mellan bostaden och butiken var viktigare än butikens prisbild. När de jämfört butikers 
sortiment med prisbilden, så visade det sig också att butikens utbud var viktigare än priset på 
varorna. De finner att antalet varumärken i en dagligvarubutik har en positiv effekt på val av 
butik för de allra flesta hushåll, medan antalet lagerhållna varor per varumärke tenderar att ha 
en negativ effekt på flertalet hushåll. Detta på grund av att ett brett sortiment med många 
varumärken och en stor kvantitet på respektive varumärkes sortiment, kan bidra till en 
stressituation hos konsumenten och till att inget köp blir av.27 
 
En annan studie av Jackson visar på att avgörande faktorer i valet av dagligvarubutik och 
dagligvaror kan skilja sig markant mellan hushållen, beroende på dess bakgrund och 
vardagssituation. Det finns dock ett par faktorer som ter sig vara av värde för flertalet av 
hushållen. Vid valet av butik så har det visat sig att de allra flesta hushåll inte anser att det är 
värt att åka en längre sträcka för att handla dagligvaror, utan värderar avståndet till butiken 
från hemmet ur bekvämlighetssynpunkt. Väl inne i butiken så är det kvalité och pris som är de 
högst värderade faktorerna i valet av vara.28 
 
Vidare är en annan studie utförd med avseende på att undersöka konsumenters uppfattning om 
olika butikstyper inom dagligvarubranschen. Resultat från denna studie visar att den allmänna 
uppfattningen om mindre butiker är att de ofta har en relativt hög prisbild, hjälpsam personal 
och hög tillgänglighet/bekvämlighet. De större butikerna uppfattades ha ett brett sortiment, ett 
större antal kampanjvaror, och en ökning i sökandeprocessen av varor.  Dock var 
tillgänglighet/bekvämlighet även här medräknat som en faktor förknippad med större butiker. 
Forskaren menar dock att denna faktor skiljer sig för de olika butikstyperna. När det handlade 
om de mindre lokala butikerna så antas respondenterna syfta på dess närhet i förhållande till 

                                                 
25 Kotler, 2005, s.279-287 
26 Ibid. s.196-197 
27 Briesch, 2009, Journal of Marketing Research, 46 (2) s.176-189  
28 Jackson, P, 2006, Environment and Planing, 38 (1) s.47-67 
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bostaden eller arbetet, medan det vid större butiker handlar om bekvämlighet, exempelvis 
möjlighet till att med bil utföra större inköp.29 
 

2.1.3 Kommunikationsprocessen 
 
Som vi nämnde ovan, så utgör kommersiella källor den största delen av den kommunikation 
som konsumenter utsätts för.30 Informationens väg kan beskrivas i en 
kommunikationsprocess. Källan kodar ett meddelande genom att översätta den 
kommunicerade idén till en symbol, bestående av ord, bilder, tal, musik etc. Meddelandet 
sänds via någon form av media för att nå ut till den målgrupp som avses. Meddelandet kan 
dock på vägen störas eller förvrängas i form av brus. I och med att konsumenten ser eller hör 
meddelandet, så avkodas det. Nu sker mottagarens tolkning av den symbol som skickats av 
källan.31 
 

Brus 

 

 

 
 
 

Brus 
 
 
Figur 2.1.3, The communication process, Jobber, D, 2006, s.227 
 

2.2 Beslutsprocesser 
 
Enligt Mowen så anser vissa forskare att konsumenten går igenom samma typ av 
beslutsprocess vid val av butik som vid val av enskilda produkter.32 Nicosia väljer att dela upp 
faktorerna för ett konsumentbeteende i olika variabler utifrån ett marknadsföringsperspektiv. 
Externa variabler är exempelvis yrke, religion, inkomst osv. De externa variablerna kan ge en 
bild av en konsuments sociala omgivning och kan innebära ett bestämt beteende, exempelvis 
att en högre inkomst ger mer köpkraft. Interna variabler är de fysiska och psykologiska 
faktorerna, vilket det finns en oändlighet av. De interna variablerna kan i sin tur delas upp i 
två grupper, rationella och övriga inriktningar. Att vara rationell kan innebära att behärska sin 
ekonomi i förhållande till det konsumenten har som mål att köpa. Övriga inriktningar kan i sin 
tur vara impulser, drifter, och motiv, och dessa brukar vara de som vanligen påverkar ett 
beteende.  
 

                                                 
29 Uusitalo, O , 2001, International Journal of Retail & Distribution Management, Volume 29 . Number 5, s. 214-
225 
30 Kotler, 2005, s.196-197 
31 Jobber, 2006, s.226-227 
32 Mowen, 1995, s.570 
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En undersökning av Semon behandlar konsumentens rationalitet och ickerationalitet, och även 
han menar att de ickerationella konsumenterna kan vara fler till antalet, i förhållande till de 
rationella. Enligt Semon är antalet rationella konsumenter, som utvärderar dem produkter eller 
tjänster de känner till på en marknad, aldrig hundra procent (i vissa fall under femtio), det 
existerar alltid irrationella köpare. Om en konsument dessutom skall utvärdera alla alternativ 
som finns på en marknad på ett korrekt sätt, så sjunker siffran ytterligare.33 
 
Våra motiv som leder till köp innefattas av primära och selektiva val. Primära val innebär 
vilka produkter vi inriktar oss mot, och vid selektiva val fokuserar vi på vilket märke som ska 
köpas.34 Valet av inköpsställe anser vi antingen kan ligga före det primära valet, eller efter det 
selektiva valet. Nedan följer en illustration. 
 
 
Intern/extern stimulus > Motiv > (val av inköpsställe) > Primärt val > Selektivt val > (val av inköpsställe) > Köp 
 
 
Parment för ett liknande resonemang och menar att det som påverkar beslutsprocessen hos 
konsumenterna kan beskrivas som rationella köpkriterier samt emotionella köpkriterier. De 
rationella kriterierna kan till exempel vara service, tillgänglighet eller utbud. Dessa kriterier 
kan utgöra en del av informationssökandet. Ofta är det köp där riskerna inte är höga, som en 
lång och säker garanti som lockar dessa konsumenter. De emotionella kriterierna spelar 
däremot på känslor. Produkten eller tjänsten stimulerar köparen och skapar en tillfredställelse. 
Ett emotionellt köp kräver i stort sett ingen sökprocess alls. Detta kan exempelvis vara att 
köpa ett speciellt varumärke som tilltalar konsumenten utan att denna kan förklara varför.35 
 
I en undersökning av Nisel så fastställs det att de tre vanligaste determinanterna som påverkar 
konsumenters beslutsprocess är pris, kvalitet, och tillgänglighet.36 Vidare visar 
undersökningen att kvalitetskraven på produkterna minskar om inköpen är frekventa. 
Tillgänglighetskravet minskar desto större hushållet blir, men tillgänglighetskravet ökar dock 
i takt med inköpstillfällena i hushållet.37 
 

2.2.1 Konsumentens roller 
 
Det finns ett antal olika roller i samband med beslutsprocessen vid ett köp. Jobber beskriver 
fem olika roller som kan uppstå när en konsument bestämmer sig för att köpa en produkt.38 
 
Initiativtagare – Den person som överväger ett köp. Här samlas möjligen information för att 
underlätta köpet. 
 
Påverkare – Den person som försöker övertala, påverka, och influera till ett särskilt val, för 
att därmed sedan dra nytta av resultatet. Den typiske påverkaren samlar också information för 
att sedan försöka betvinga sina kriterier på beslutstagaren. 
 

                                                 
33 Semon, T, 2000, Marketing News, Vol. 34, Issue 5, s.14 
34 Nicosia, 1966, s.40-43 
35 Parment, 2006, s. 44 
36 Nisel, 2001, s.224  
37 Ibid. s.228 
38 Jobber, 2006, s.57 
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Beslutstagare – Den person som har makt och/eller är ekonomiskt ansvarig tar det slutgiltiga 
beslutet gällande valet av produkt. 
 
Köparen – Den person som sköter själva transaktionen, besöker butiken, betalar etc. 
 
Användare – Den individ som i slutändan konsumerar produkten. 
 
Det kan förekomma att flera av dessa roller ageras av en och samma person. Rollerna kan 
även variera utifrån situationen.39 En undersökning i dagligvaruinköp av Livette visade att i 
stort sett alla med rollen som initiativtagare uppstår inom familjen. Maken/makan och vuxna 
barn var de viktigaste påverkarna, men det var barn som hade den största genomslagskraften. 
Detta kunde Livette se eftersom att nästan alla respondenter i studien hade barn, medan endast 
en fjärdedel var gifta. Respondenten själv utgjorde rollen som beslutstagare i tre av fyra fall.40 
 
Detta anser vi är intressant och relevant för vår studie och vi kommer därför att granska 
studenternas olika roller, samt hur de ser på andras roller i sin närhet. Ett exempel kan vara att 
ett barn agerar påverkare och influerar sina beslutstagande föräldrar till att köpa en viss typ av 
frukostflingor. Efter köpet så konsumerar möjligen hela familjen dessa flingor. 
 

2.2.2 Konsumentens engagemang 
 
Kotler beskriver fyra olika beteenden i samband med själva köpet, varav två av dem är av 
särskilt intresse för vår studie. Dessa är vanemässigt och variationssökande köpbeteende. Vid 
ett lågt engagemang samt små skillnader bland varumärken, så tenderar konsumenten att anta 
det vanemässiga beteendet vid köp. Det vanemässiga beteendet uppstår därmed i regel när 
konsumenten ska införskaffa en lågprisvara och väljer varan på grund av vana, och inte av 
varumärkeslojalitet. Konsumenten söker inte information om varumärket och utvärderar inte 
heller dess egenskaper, eller tar särskilt lång tid på sig att besluta om vilket varumärke som 
ska införskaffas. Konsumenten tar istället in passiv information från exempelvis tv eller 
tidningar, vilket skapar en kännedom snarare än en övertygelse av varumärket.41 
 
Det variationssökande beteendet uppstår också vid lågt engagemang, men då det finns 
signifikant upplevda skillnader bland varumärken. Här sker ofta ett skifte mellan varumärken 
och konsumenten utvärderar inte varan förrän vid själva konsumtionen. Vid nästa tillfälle så 
väljs möjligen ett annat varumärke för att helt enkelt prova på något nytt. Skiften mellan 
varumärken beror på viljan att variera, snarare än missnöjdhet hos konsumenten.42 
 
Det vanemässiga beteendet kan till viss del jämföras med Arpis enklaste beslutsprocess, det 
automatsikta marknadsbeteendet. Arpi menar att vid ett köp av exempelvis en cigarettändare 
så tycker troligen inte konsumenten att det är värt att söka information om olika tändares 
priser, kvalitet och liknande. När behovet av en sådan vara upptäcks av konsumenten så 
framkallas i regel marknadsbeteendet reflexmässigt.43 
 

                                                 
39 Jobber, 2006, s.57 
40 Livette, M, 2007, Property Management, Vol. 25 No 3, s.212-256 
41 Kotler, 2005, s.276-278 
42 Ibid. 
43 Arpi, 1972, s.113-114 
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Jobber menar också att olika typer av köp engagerar en konsument på olika nivåer. En 
produkt som påverkar konsumentens image resulterar i att kunden engagerar sig mer, 
exempelvis vid ett bilköp eller vid köp av kläder. Däremot krävs det oftast inte lika stort 
engagemang vid köp av dagligvaror. Vid dessa inköp är det istället rutiner som styr, eller så 
handlar det om rena impulsköp. Studier visar på att det finns fyra faktorer som påverkar 
konsumentens engagemang vid köp av en produkt. En kunds engagemang ökar när köpet 
påverkar kundens självbild. Detta kan exempelvis vara ett bilmärke eller klädmärke. Dock är 
engagemanget, som tidigare nämnt, inte lika stort vid köp av dagligvaror. När det finns en risk 
att konsumenten gör ett fel vid köpet, till exempel vid köp av dyra teknologiska varor, så 
kommer också köparens engagemang att öka. Engagemanget blir högre om köpet påverkar 
konsumentens sociala faktorer, såsom exempelvis klädsmak och musiksmak bland ungdomar. 
Om köpet kan skapa ett hedonistiskt inflytande, personligt välbehag eller njutning, så kommer 
också engagemanget öka från konsumentens sida. Exempel på detta kan vara köp av 
livsmedel till en planerad middag.44 
 
En studie av Michaelidou visar att ett köp av en särskild produkt är förknippat med 
konsumentens intresse, vilket i sig består av tre faktorer; typ av köp (exempelvis köp för 
personligt bruk eller gåva), motivationsgrad, samt graden av engagemang relaterat till valet av 
ett specifikt varumärke.45 
 
Även Engel hävdar att det är den uppleva risken av ett köp som ger upphov till engagemanget 
hos konsumenten. Riskerna kan vara fysiska (kroppslig skada), psykologiska (negativ effekt 
av självbilden), prestationsmässiga (rädsla för att produkten inte ska fungera som förväntat), 
samt finansiella (ekonomisk förlust). Konsumentens engagemang stiger därmed i takt med 
risken vid köpet.46 
 

2.2.3 Lojalitet 
 
De flesta konsumenter har någon gång fallit för butikkedjornas lojalitetsprogram. Många 
marknadsförare menar att det är ett lojalitetskort i sig som symboliserar lojalitet. Enligt teorin 
om one-to-one-marketing så är det snarare relationen bakom kortet som det bör fokuseras på.  
Lojala kunders beteenden vid köp (priskänslighet, rekommendationer mm) skiljer sig inte 
nämnvärt från andra kunder. Endast tio procent av konsumenterna är vid dagligvaruhandel 
helt lojala till ett visst varumärke i över ett år.47 Dessa tio procent kan möjligen utgöra det 
ovan nämnda vanemässiga köpbeteendet, samt Apris automatiska marknadsbeteende. Om så 
är fallet så benämner Feurst detta som praktisk lojalitet.48 De ”lojala” konsumenterna kanske 
därmed agerar på vana och tycker inte att det är värt att samla information, för att jämföra 
butiker och varumärken.  
 
Vidare så framgår det i en undersökning av Mauri att en mycket hög procent av dem som 
införskaffar ett lojalitetskort egentligen inte är kortlojala. Kortinnehavare som däremot ofta 
stimuleras av enskilda kampanjer, tenderar också att vara kortlojala. Mauri hävdar även att 
konsumenter i större utsträckning lockas av enskilda kampanjer i förhållande till procent på 
det totala inköpspriset, och föreslår därför att belöningen istället bör bindas till konsumentens 

                                                 
44 Jobber, 2006, s.62-63 
45 Michaelidou, N, Marketing Review, 2008, Vol. 8 Issue 1, s.83-99 
46 Engel m.fl., 1993, s.277 
47 Feurst, 1999, s.129-130 
48 Ibid. 
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frekvens av inhandlandet och till nya kortinnehavare.49 Vi kommer att undersöka studenternas 
innehavande av lojalitetskort, samt vilken påverkan de anser att dessa kort har vid valet av 
dagligvarubutik. 
 

2.2.4 Handelsmönster i Umeå 
 
Tidigare studier gjorda angående dagligvaruhandel i Umeå regionen visar på att bilen är det 
vanligaste färdmedlet, därefter cykel och sist till fots. Detta gäller för både stora inköp, 
medelstora inköp och små inköp. De faktorer som styr valet av plats för inköp av dagligvaror 
är beroende av många variabler, det viktigaste är dock pris, hög kvalité samt att butiken ligger 
nära bostaden. Sammanfattningsvis går det att utläsa att sannolikheten för att konsumenterna 
gör huvuddelen av sina inköp vid stormarknader ökar, om hushållet använder bil som 
färdmedel. Detta gäller oberoende av storlek på inköpen.50 Syftet med rapporten av Lundberg 
m fl. var att analysera vilka faktorer som styr hushållens efterfrågan på dagligvaror, samt 
vilka faktorer som styr hushållen i val av dagligvarubutik. Målgruppen för undersökningen 
var individer bosatta i Umeå kommun. 

  

                                                 
49 Mauri, C, Journal of Retailing and Consumer Services 10, s.13 
50 Lundberg m fl., Centrum för regionalvetenskap, Working Paper 72:2004 
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3. METOD 
 
I detta avsnitt vill vi redogöra för vilka metoder vi har använt oss av för att konstruera denna 
studie, samt dess resultat. Vi vill börja med att klarlägga vad metod egentligen innebär. 
Bryman beskriver forskningsmetodik som den teknik som används för insamling av data. 
Detta kan innefatta de olika verktygen som forskaren använder sig av för att frambringa 
godtagbar fakta för studien. Dessa verktyg väljs i sin tur efter studiens utseende. Detta kan 
exempelvis vara enkäter, strukturerade intervjuformulär eller deltagande observationer.51 
 

3.1 Vetenskapliga huvudinriktningar 
 
Vi vill inleda med att behandla de två olika vetenskapliga huvudinriktningarna - positivismen 
och hermeneutiken.52 Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess metoder 
och synsätt har med tiden även spridits sig vidare till andra vetenskapsområden. De som anser 
sig vara positivister tror på den absoluta kunskapen, och vill därmed bygga en positiv (säker) 
kunskap. Positivismens lösning på vad som egentligen är sant, är i korthet att en individ rensar 
bort allt han/hon trott sig veta, men som han/hon egentligen inte visste. Kvar hos individen 
blir då en kärna av säker kunskap, det vill säga hård fakta. På denna säkra grund kan man 
sedan bygga upp vetenskapen. All kunskap som kan inhämtas i heliga skrifter, genom 
religiösa uppenbarelser, genom intuition eller genom teoretisk spekulation, anser 
positivisterna vara värdelös”. Enligt den positivistiska synen har vi människor enbart två 
källor till förfogande för att erhålla kunskap; det vi kan iaktta med våra sinnen, och det vi kan 
räkna ut med vår logik.53  
 
Vidare finns det inom positivismen tre olika sätt att dra slutaster, genom induktion och 
deduktion, eller en kombination av dessa – abduktion. Induktion bygger på empiri medan 
deduktion bygger på logik.54 Den induktiva metoden innebär alltså att generella slutsatser dras 
genom empiriska fakta från undersökningar, vilket innebär att induktion kräver 
kvantifiering.55 Den deduktiva metoden speglar en slutsats som är dragen genom logik, vilken 
är giltig om den är logiskt sammanhängande. Dock så behöver den inte vara sann i den 
bemärkelsen att den stämmer överens med verkligheten.56 
 
Hermeneutiken är motsatsen till positivismen. Det är en vetenskaplig inriktning där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelsen för den mänskliga existensen.57 Här 
undersöker forskare subjektivt utifrån sin egen förförståelse, som är ett centralt begrepp inom 
hermeneutiken. Med förförståelse menas att vi inte enbart uppfattar verkligheten enbart 
genom våra sinnen.58 Även tankar, intryck, känslor, och den kunskap som forskaren har, är en 
tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå.59 
 

                                                 
51 Bryman, 2005, s.47 
52 Ibid. 
53 Ibid. s.16-18 
54 Davidsson, 2003, s.23-25 
55 Bryman, 2005, s.26 
56 Ibid. 
57 Davidsson, 2003, s.28 
58 Thurén, 1991, s.53 
59 Davidsson, 2003, s.30 
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3.2 Undersökningsmetod 
 
I denna uppsats har vi i huvudsak gått efter den positivistiska inriktningen och av deduktion, 
det vill säga utgått från befintliga teorier. Eftersom att vår studie handlar om studenters 
handelsmönster, anser vi att en enkätundersökning är det mest lämpade redskapet i det här 
fallet. Syftet med uppsatsen är att med deskriptiv statistik (siffror) skildra det insamlade 
materialet. Deskriptiva undersökningar används när det redan finns en viss mängd relevanta 
teorier kring ett ämne, och forskaren vill begränsa sina undersökningar till de aspekter som är 
relevanta för ens problemområde.60 
 
Utöver inriktningarna ovan har vi även använt oss av den så kallade explorativa 
undersökningsmetoden. Då vi innan studien inte hade alltför stor kunskap, är denna typ av 
undersökning utforskande, det vill säga explorativ. Syftet med explorativa undersökningar är 
främst att inhämta mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. 
Motsvarigheten till den explorativa undersökningsmetoden är den hypotesprövande 
undersökningsmetoden. Den används då det hos forskaren finns en tillräcklig kunskap inom 
ett område och att hypoteser om förhållanden i verkligheten kan sättas upp. Den inriktning 
som väljs av dessa två baseras därmed på hur mycket forskaren redan vet om 
problemområdet.61 
 

3.3 Datainsamlingens utformning och sammanställning  
 
Efter att ha utformat en frågeställning och formulerat ett tillhörande syfte, bestämde vi oss för 
vilken typ av informationssökande vi skulle använda oss av. Utifrån problemformuleringen 
har sedan en teoretisk referensram, baserat på inläsning och diskussion oss emellan, 
utvecklats. Informationssökning har i huvudsak bedrivits vid Umeå Universitets bibliotek och 
dess databaser.  
 
Kvantitativt och kvalitativt 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 analysmetoder. En kvalitativ inriktad forskning innebär att 
man fokuserar på data i form av exempelvis intervjuer.62 
 

3.3.1 Bortfall 
 
Vid användandet av enkätundersökningar så ter sig ett visst bortfall alltid förekomma. Detta 
är ett problem som bör tas i beaktning redan vid utformandet av enkäten, men även vid själva 
enkätutskicket.63 Eftersom vi själva personligen delade ut våra enkäter till respondenterna 
kunde vi fortsätta utdelningen till dess att vi nått vår kvot på 100 respondenter. Något 
enkätbortfall förekom därmed inte.  
 
Däremot så fick vi på fråga nr 17 ett bortfall på fem till antalet. Frågan gällde respondenternas 
roller vid dagligvaruhandel. Detta kan exempelvis bero på att respondenterna missade frågan, 

                                                 
60 Davidsson, 2003, s.30 
61 Ibid. s.12-13 
62 Ibid. s.14 
63 Bryman, 2005, s.122 
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att den var för känslig för att besvara, eller för att respondenterna helt enkel inte förstod den. 
Vi anar att bortfallet hade med förståelsen av frågan att göra, men detta kan vi naturligtvis inte 
med säkerhet veta. I och med ett bortfall på fråga 17 är det även möjligt att lika många bortfall 
förkom på fråga 18, rörande uppfattningen om sällskapets roller vid dagligvaruhandel. Här 
kan vi dock inte säkerställa bortfallet eftersom att dem som i huvudsak handlar ensamma, inte 
skulle svara på denna fråga.   Vi anser slutligen att detta bortfall inte medför någon betydande 
rubbning för det totala resultatet. 
 

3.3.2 Enkät 
 
Vi kom förhållandevis snabbt fram till att datasamling i form av ett enkätutskick skulle passa 
vår undersökning bäst, eftersom vi eftersträvade ett generellt mönster. I förhållande till 
strukturerade intervjuer så är enkäter bättre i det avseendet att enkäter inte drabbas av 
problemet med intervjuare som formulerar frågorna på olika sätt vid olika tillfällen.64 Vi 
använde oss därmed av ett kvantitativt tillvägagångssätt i vår undersökning. 
 
Enligt Thurén måste två viktiga faktorer, reliabilitet och validitet, finnas med i åtanke vid 
utförande av kvantitativa undersökningar. En hög reliabilitet är detsamma som hög 
tillförlitlighet, och innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Validitet innebär att det som 
forskaren hade för avsikt att undersöka har undersökts, och inget annat.65 
 
De nackdelar som finns med enkäter är exempelvis att det inte finns möjlighet till att ställa 
uppföljningsfrågor till respondenterna, där de kan fördjupa sina svar. Dessutom så tenderar 
respondenter att fortare tröttna på frågorna i en enkät än vid intervjufrågor, därför är det av 
stor vikt av att ta med frågor som är engagerande och relevanta för respondenten. Vidare finns 
det alltid en risk med enkäter att de inte är fullständigt ifyllda, vilket kan förekomma när 
respondenterna anser att frågorna är irrelevanta och intetsägande.66 Vid utformningen av 
enkäten hade vi delvis egna erfarenheter i åtanke, exempelvis att det inte alltid är lockande att 
offra viss tid till att fylla i en enkät, särskilt om ämnet i fråga inte intresserar respondenten.  
 
För att, i enighet med Bryman67, förebygga enkäten mot bortfall så utformade vi en bra 
introduktionstext som förklarade syftet med undersökningen, samt arbetade fram en tydlig 
och attraktiv layout. Våra 27 enkätfrågor grundades på befintliga teorier om ämnet som vi 
ansåg vara relevanta för syftet. Med tanke på det välkända problemet med bortfall av enkäter, 
så menar Bryman att enkätens utseende varken bör vara tjockt eller bastant. Samtidigt finns 
det forskning som visar på att svarsfrekvensen ökar med en enkäts utseende och 
professionalism, varför vi valde att även strukturera enkäten med tydliga rubriker, generöst 
radavstånd, och vertikala svarsalternativ. De vertikala svarsalternativen valdes på grund av 
dess mer lättöverskådliga sätt i förhållande till horisontella, samt att de är lättare att koda.68 
 
Vår enkät bestod av slutna frågor. Vid slutna frågor får respondenterna ett antal förbestämda 
svarsalternativ att välja mellan, och vid öppna frågor kan de svara fritt. Att vi använde oss av 
slutna frågor i enkäten berodde på dess fördelar. Dessa fördelar består i kortare drag av att tid 

                                                 
64 Bryman, 2005, s.162 
65 Thurén, 1991, s.22 
66 Bryman, 2005, s.163 
67 Ibid. s.165 
68 Ibid. s.168 



 15 

sparas, det är lättare att bearbeta svaren, det ökar jämförbarheten i svaren, det kan klargöra 
innebörden av en viss fråga, samt minskar risken för feltolkningar.69 
 
Vid en kvantitativ studie så kan en variabel (fråga) ha flera egenskaper som befinner sig på 
olika skalnivåer70, och vi har i enkäten använt oss av dessa: 
 

• Nominal (kön, familjeförhållande) 
• Ordinal (betyg på engagemang) 
• Intervall (inkomst) 
• Kvot (ålder, fakultet) 

 
Insamlad data kommer att presenteras i tabeller, för att sedan analyseras med hjälp av 
diagram. 
 
För att sedan ytterligare minska risken för bortfall eller fel i enkäten, som exempelvis 
feltolkade frågor, så valde vi att göra en pilotstudie på tio personer. Enligt Bryman så är det 
väldigt viktigt att genomföra en pilotstudie innan den egentliga enkätundersökningen tar vid. 
Detta för att säkerställa att de valda frågorna fungerar som önskat, vilket är speciellt viktigt 
vid slutna frågor, men även för att se till helheten av undersökningen och att den ger det utfall 
forskaren önskar.71 I samband med pilotstudien så fick de tio testrespondenterna komma med 
konstruktiv kritik gällande enkätens utformning och struktur. I och med detta upptäcktes 
några mindre fel, som vi därefter kunde åtgärda. 
 
Den primära enkätutdelningen gick av stapeln fredagen den 24 april, samt måndagen den 27 
april. Totalt 100 enkäter delades ut till studerande på olika platser vid Umeå Universitet. För 
att få en så stor spridning som möjligt så var strategin att besöka de flesta fakulteterna vid 
universitetet. Tyvärr fick vi inte riktigt den spridningen vi eftersträvade eftersom att det, vid 
vissa fakulteter, helt enkelt rådde brist på personer från vår målgrupp. Vi eftersträvade även 
en någorlunda jämn fördelning mellan kvinnor och män, vilket vi också lyckades uppnå. Vi 
har, genom att direkt frågat respondenterna, försäkrat oss om att samtliga respondenter är 
studenter vid Umeå Universitet. Respondenterna har självständigt fyllt i enkäten utan någon 
som helst påverkan från oss. Urvalet som vi använde oss av i undersökningen kallas för 
kvoturval. Kvoturvalet innebär att man fyller vissa förutbestämda kvoter av respondenter, i 
vårt fall män och kvinnor. Kvoturvalet medför även att urvalet ur målpopulationen inte har 
valts ut slumpmässigt.72 
 
Enkäterna och dess samtliga svar sammanställdes därefter i tabeller och diagram med hjälp av 
programmen Microsoft Office Excel 2003 och SPSS (Statisitcal Package for the Social 
Sciences), version 15.0. Enligt Bryman så är SPSS det mest använda dataprogrammet när det 
gäller kvantitativa analyser. För att uppsatsen i helhet skulle bli mer överskådlig så valde vi 
att använda tabeller i det empiriska avsnittet, för att sedan med hjälp av diagram analysera 
erhållen data i analysavsnittet. 
 

                                                 
69 Bryman, 2005, s.178-179 
70 Ibid. s.282 
71 Ibid. s.191 
72 Ibid. s.128 
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3.3.3 Metodkritik 
 
Vi anser att vårt undersökningsresultat har hög validitet, då vi har undersökt det vi hade för 
avsikt att undersöka. Vi har eftersträvat noggrannhet i bearbetningen av materialet och vi 
anser därmed att mätningarna är korrekt utförda och sammanställda. Reliabiliteten för den 
undersökta gruppen är hög, bortsett från spridningen som kunde ha varit bredare. Med tanke 
på urvalet (kvoturval) och undersökningens begränsning i omfattning, så kan vi knappast dra 
några specifika slutsatser för målgruppen i allmänhet. 
 

3.3.4 Källkritik 
 
För att studien ska resultera i en trovärdig slutsats är det viktigt att en värdering av använda 
källor görs. All använd information måste kritiskt granskas så att de inte är oäkta eller 
falsifierade. Detta för att det kan finnas finansiärer bakom viss forskning som har fördel av att 
specifika resultat kommer fram. Detta gäller både för de primära samt de sekundära 
källorna.73 
 
Primära källor är ej tidigare existerande information som vi erhållit genom insamlandet av 
våra enkätsvar, även kallat förstahandskällor. Sekundära källor är redan publicerad 
information som vi tagit del av genom tryckt litteratur, såsom böcker rapporter osv. Dessa 
kallas även för andrahandskällor.74 
 
När det gäller våra primära källor så har vi med noggrannhet sett till att respondenterna tillhör 
vår målgrupp innan enkäten delades ut. Utforskandet av vilka sekundära källor som kunde 
användas som stöd i vår studie har gjorts med stor eftertänksamhet, där dess relevans och 
trovärdighet har varit i fokus.  
 
De är likaså viktigt att använda sig av tidigare forskning som är gjord inom en väsentlig 
tidsram, då information kan vara en färskvara. Vi har strävat efter att ta del av så nya 
forskningsresultat som möjligt. Dock så har vi även använt oss av vissa teorier som är relativt 
gamla, men som har stor relevans än idag. Nicosias teorier om konsumentbeteende, från 1966, 
är ett exempel på sådana grundläggande teorier. 
 
Efter noggrann granskning av metodsval, teori och urvalsprocess i förhållande till uppsatsens 
genomförande, så kan vi konstatera att vi inte upptäckt något ickerelevant i detta. Vi kan 
heller inte ifrågasätta källornas pålitlighet. För att kvalitetssäkra vårt arbete har vi gjort ett väl 
genomtänkt urval av våra källor. Vi har försökt att inte enbart lägga tyngden på en särskild 
bok eller författare. Philip Kotler är dock något av en profet inom marknadsföring, vilket har 
bidragit till att hans teorier är återkommande i denna undersökning. Vi har fram till analysen 
eftersträvat objektivitet och enbart hållit oss till de valda källorna, med syftet att undvika 
vägledning av egna värderingar och åsikter. Vi har hittat stöd i verkligheten för de flesta 
teorier vilket diskuteras mer ingående i analysavsnittet. 

                                                 
73 Bryman, 2005, s.238 
74 Ibid. s.230-231 
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4. EMPIRI 
 
Under detta avsnitt kommer vi att med hjälp av våra teorier analysera de empiriska data som 
vår undersökning resulterat i. Vi har med hjälp av SPSS 15.0 och Microsoft Office Excel 
2003 sammanställt vårt undersökningsmaterial.  
 
I studien har vi valt att fokusera på de olika typer av butiker som erbjuder dagligvaror. Då vi 
inte har lyckats finna några generella definitioner på butiker i förhållande till storlek och yta, 
så har vi valt att själva definiera dessa butiker enligt följande: 
 

• Stormarknader – de största dagligvarubutiker vi har i Sverige (exempelvis Ica Maxi 
Strömpilen och Coop Forum Ersboda). 

• Medelstora butiker – de butiker som storleksmässigt kommer på en andraplats 
(exempelvis Ica Kvantum Umedalen och Willys Ersboda). 

• Närbutiker/Supermarkets – de butiker som vi ofta hittar i bostadsområden (exempelvis 
Ica Ålidhem, Ica Mariehem, och Coop Nära Haga). 

• Bensinmackar och dylikt – de minsta formerna som tillhandahåller dagligvaror 
(exempelvis Statoil Ica Express och OKQ8). 

 
Dessa termer finns även definierade i den enkät som respondenterna har svarat på. 
 

4.1 Primärdata 
 
Nedan presenteras erhållen data inom respektive ämnesområde. Resultaten i detta 
empiriavsnitt lägger tillsammans med teorin grund för vår analys. 
 

4.1.1 Deltagare 
 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa de erhållna svaren behandlande respondenternas 
demografiska situation.  
 
I vår undersökning tillfrågade vi 100 individer, av tabell 4.1.1.1 kan vi se att 51 av dem var 
kvinnor och 49 var män. Detta kan anses som en relativt jämn fördelning mellan könen vilket 
var vår mening. Då vi själva gick runt och delade ut enkäterna så kunde vi styra spridningen 
mellan könen.  
 
Av tabell 4.1.1.3 kan vi se att åldersfördelningen (56 procent) till stor del är fördelade mellan 
åldrarna 21 till 24 år, vilket delvis kan förklaras av att undersökningen gjordes vid ett 
universitet.  
 
Majoriteten (47 procent) av respondenterna läser vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
medan Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är representerade av 39 procent (se tabell 
4.1.1.5). Vidare återfanns åtta procent av respondenterna från den humanistiska fakulteten och 
sex procent från övriga fakulteter. 
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Tabell 4.1.1.3 Ålder 

  Frekvens Procent 
18-20 10 10,0 
21-24 56 56,0 
25-27 21 21,0 
28-30 8 8,0 
31-35 4 4,0 
Över 41 1 1,0 

   

Total 100 100,0 

 
 
 
 
 
 
Tabell 4.1.1.5 Fakultet 

 
 
 
 
 

 Frekvens Procent 
Man 49 49,0 
Kvinna 51 51,0 

  

Total 100 100,0 

  Frekvens Procent 
Humanistiska 8 8,0 
Samhällsvetenskapliga 47 47,0 
Teknisk-
Naturvetenskapliga 39 39,0 

Annat 6 6,0 

  

Total 100 100,0 
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Figur 4.1.1.2 Könsfördelning 

Figur 4.1.1.4 Åldersfördelning 

Figur 4.1.1.6 Fördelning fakulteter 

Tabell 4.1.1.1 Könsfördelning 
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4.1.2 Boende 
 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa de svar från frågor rörande respondenternas 
boende- och familjesituation.  
 
Majoriteten (27 procent) av de tillfrågade studenterna är bosatta i stadsdelen Ålidhem (se 
tabell 4.1.2.1). Nydalahöjd är en annan populär stadsdel bland studenterna i Umeå med en 
frekvens på 14 procent. Stadsdelar som Marieberg, Mariedal och Liljansberget utgör endast 
av 1 procent vardera i vår undersökning. Kategorin ”annat utgörs av hela 18 procent, vilket 
kan förklaras av att stadsdelar som Berghem och Tunnelbacken inte fanns med bland 
svarsalternativen. De flesta av de tillfrågade studenterna (66 procent) bor i lägenhet, medan 22 
procent bor i studentrum. Vidare är fördelningen mellan kollektiv, hus/radhus och boende hos 
föräldrar, lika med tre procent vardera (tabell 4.1.2.2). 
   
 
Tabell 4.1.2.1 Stadsdel       
  

  Frekvens Procent 
Ålidhem 27 27,0 
Nydalahöjd 14 14,0 
Mariehem 10 10,0 
Mariedal 1 1,0 
Marieberg 1 1,0 
Carlshem 8 8,0 
Carlshöjd 2 2,0 
Tomtebo 2 2,0 
Öst på stan 5 5,0 
Väst på stan 3 3,0 
Haga 5 5,0 
Sandbacka 1 1,0 
Ersboda 2 2,0 
Liljansberget 1 1,0 
Annat 18 18,0 

 
 
   

Total 100 100,0 

 

 
 

 Frekvens Procent 
Studentrum 22 22,0 
Kollektiv 3 3,0 
Lägenhet 66 66,0 
Hus/Radhus 3 3,0 
Hos föräldrar 3 3,0 
Annat 3 3,0 

  

Total 100 100,0 
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Tabell 4.1.2.2 Bostadssituation 

Figur 4.1.2.3 Stadsdel 

Figur 4.1.2.4 Bostadssituation 
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Majoriteten av respondenterna (49 procent), är ensamstående utan barn (se tabell 4.1.2.5). 
Motsvarande 35 procent av respondenterna bor tillsammans med en annan person i form av 
samboförhållande eller makar utan barn. Vi anar att denna fördelning har att göra med den 
relativt låga medelåldern som återfinns bland våra respondenter. Medelåldern för 
förstagångsförädrar i Sverige är 29 år för kvinnor och 31,4 år för män.75 
 
Majoriteten (56 procent) av respondenterna handlar vanligtvis sina dagligvaror ensamma, följt 
av att 32 procent handlar tillsammans med sambo/make/maka. Fem procent handlar vanligtvis 
med föräldrar eller syskon och fyra procent med kompisar, vilket vi kan utläsa av tabell 
4.1.2.6. Vidare så handlar två procent vanligtvis med barn, och en procent med särbo. Att 56 
procent vanligtvis handlar ensamma anar vi har att göra med att majoriteten är ensamstående. 
Likaså så är det rimligt att 32 procent handlar tillsammans med sambo/make/maka då 35 
procent av respondenterna är gift/sambo utan barn. 
 
 
     
  

  
Frekven

s Procent 
Ensamstående utan 
barn 49 49,0 

Ensamstående med 
barn 1 1,0 

Gift/sambo utan barn 35 35,0 
Gift/sambo med barn 4 4,0 
Hos Föräldrar 3 3,0 
Särbo 8 8,0 

  

Total 100 100,0 

 
     
 

 
 
 
 

                                                 
75 http://www.pappagrupperna.se/forstagangsforaldrar.htm 

 Frekvens Procent 
Själv 56 56,0 
Med 
sambo/make/maka 32 32,0 

Med barn 2 2,0 
Med särbo 1 1,0 
Med kompisar 4 4,0 
Med föräldrar/syskon 5 5,0 

  

Total 100 100,0 
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Tabell 4.1.2.6 Utförande av dagligvaruhandel 

Figur 4.1.2.7 Familjesituation 
Figur 4.1.2.8 Utförande av dagligvaror 

Tabell 4.1.2.5 Familjesituation 
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4.1.3 Inkomst   
 
Nedan redovisas de erhållna svaren behandlande respondenternas inkomstsituation.  
 
Av tabell 4.1.3.1 kan vi se att hela 81 procent av respondenterna angav att de har en 
månadsinkomst mellan noll och 8,000 kronor. Vidare angav 14 procent att de har en inkomst 
mellan 8,000 och 17,000 kronor i månaden. Detta anar vi har att göra med att vår studie 
endast innefattar universitetsstudenter och att en student idag, med fullt studielån och bidrag, 
har en månadsinkomst på 7 364 kronor som ska täcka samtliga utgifter.76 Vidare av figur 
4.1.3.3 så ser vi att 35 procent av respondenterna arbetar extra vid sidan om studierna, men att 
majoriteten av dem bara arbetar mellan noll och fem timmar per månad (se figur 4.1.3.4), 
vilket inte genererar några betydligare inkomstförändringar. Av detta kan vi ana att 
majoriteten som arbetar extra inte har mer tid att arbeta än mellan noll och fem timmar per 
månad, vilket kan betyda att de studerar på heltid. De som i sin tur angivit att de arbetar 
mellan 30 och 50 timmar per månad studerar möjligen inte på heltid. Detta vet vi inte med 
säkerhet, det är endast ett antagande från vår sida. 
 
 
 

 Frekvens Procent 
0-8,000 81 81,0 
8,001-17,000 14 14,0 
17,001-23,000 3 3,0 
23,001-30,000 1 1,0 
40,001-50,000 1 1,0 

  

Total 100 100,0 

 
 
 
 

 

                                                 
76 http://www.csn.se/GemensamInformation/Studiemedelsbelopp/Studiemedelsbelopp.asp?MenyIdnr=822 
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4.1.4 Transportmedel 
 
Här följer svaren till de frågor som berör respondenternas olika transportmedel. 
 
Som vi kan se i tabell 4.1.4.1 så har 43 procent angivit att de har tillgång till bil, medan 57 
procent angivit att de inte har det. I denna fråga ville få kännedom om respondenterna har 
tillgång till bil, vilket alltså inte visar på att de äger bilen. De kan eventuellt samåka med 
andra etc. Det vanligaste transportmedlet (44 procent) vid dagligvaruhandel bland 
respondenterna är cykel (se tabell 4.1.4.2). Vidare har 28 procent angett att de går till fots, 
medan 26 procent angivit bil, och två procent angivit kollektivtrafik. Tidigare såg vi att 43 
procent har angett att de har tillgång till bil, vilket teoretiskt innebär att de kan åka bil till 
butiken. Dock är det bara 26 procent som angett att de åker bil vid sin dagligvaruhandel. 
Vidare kan vi urskilja att endast två procent åker kollektivtrafik, vilket kan ge en föraning om 
att inte många åker längre sträckor för att handla sina dagligvaror. Att 28 procent går till fots 
kan indikera på att antingen så handlar de i en butik belägen i närheten av deras bostad 
eller/och så kompletteringshandlar de till stor del, på grund av att mindre inköp möjligen är att 
föredra vid dagligvaruhandel till fots. 
 
 
  

 Frekvens Procent 
Ja 43 43,0 
Nej 57 57,0 

  

Total 100 100,0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Frekvens Procent 
Till fots 28 28,0 
Cykel 44 44,0 
Bil 26 26,0 
Kollektivtrafik 2 2,0 

  

Total 100 100,0 
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Tabell 4.1.4.1 Tillgång till bil Tabell 4.1.4.2 Transportmedel 

Figur 4.1.4.4 Transportmedel Figur 4.1.4.3 Tillgång till bil 
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4.1.5 Engagemang 
 
Nedan följer de angivna svaren på frågor rörande respondenternas engagemang vid 
dagligvaruhandel.  
 
Vi ser en relativt spriden fördelning mellan respondenternas engagemang i val av butik i figur 
4.1.5.1. Av respondenterna anser sig 19 procent vara mycket engagerade, medan 5 procent 
inte alls är engagerad i valet av varor. Detta skulle i sin tur kunna betyda att konsumenten inte 
torde offra allt för mycket tid till att utvärdera alternativ av inköpsställen. Våra data visar 
dock att studenterna i majoritet har ett högre engagemang i val av dagligvarubutik, i 
förhållande till valet av dagligvaror (se figur 4.1.5.2).  Detta kan möjligen ha att göra med att 
målgruppen har vissa attityder eller uppfattningar om olika butiker. När de sedan väl besöker 
dessa så reflekterar de inte alltför mycket kring valet av varor. Det högre engagemanget kan 
också kopplas till bekvämlighet, då förstahandsvalet ovan föll på faktorn ”avstånd till bostad” 
vid valet av butik. 
 
Enligt 4.1.5.2 så anser sig 51 procent av respondenterna att sitt engagemang i valet av varor 
befinner sig på en trea på en skala från noll till fyra. Endast en procent har angett sitt 
engagemang som noll. Därmed anser sig majoriteten av studenterna ha ett relativt lågt 
engagemang vid val av varor. Möjligen kan det tyckas att studenter på grund av dess 
begränsade ekonomi skulle ha ett högt engagemang vid val av dagligvaror, vilket dock inte 
direkt stämmer överens med det erhållna undersökningsmaterialet. Varuengagemanget finns 
där, men tenderar inte att vara nämnvärt högt bland studenter. 

 
 
 
 
I figur 4.1.5.3 redovisas svaren från frågorna där respondenterna skulle ange vilken roll de 
anser att de besitter vid dagligvaruhandel, för att på nästa fråga (tabell 4.1.5.4) ange vilken 
roll deras sällskap besitter. Flera roller kunde väljas av, vilket förklarar den jämna fördelning 
mellan dem. 
 
 
 
 

Figur 4.1.5.1 Engagemang butik Figur 4.1.5.2 Engagemang varor 
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4.1.6 Dagligvaruhandel 
 
Nedan presenteras respondenternas svar rörande dagligvaruhandel.  
 
Majoriteten (52 procent) av de tillfrågade studenterna spenderar den största delen av sin 
dagligvarubudget vid närbutiker/supermarkets, följt av 38 procent som spenderar den största 
delen vid en stormarknad (se tabell 4.1.6.1). 
 
Av de 87 procenten av respondenterna som tidigare angav att de kompletteringshandlar, så är 
det ca 74 procent av dem som väljer att göra det i en närbutik/supermarket, vilket vi kan 
utläsa ur tabell 4.1.6.2. 
 
Av tabellen nedan framgår att en majoritet på 46 procent av respondenterna 
kompletteringshandlar mellan två och tre gånger i veckan, följt av ca 45 procent som 
kompletteringshandlar 1 gång per vecka. 
 
 
   
 

 

 
 
 
      
 
 
 

 Frekvens Procent 
Stormarknad 38 38,0 
Medelstor butik 9 9,0 
Närbutik/supermarket 52 52,0 
Bensinmackar/dylikt 1 1,0 

  

Total 100 100,0 

 Frekvens Procent 
Stormarknad 10 11,5 
Medelstor butik 9 10,3 
Närbutik/supermarket 64 73,6 
Bensinmackar/dylikt 4 4,6 

  

Total 87 100,0 
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Tabell 4.1.6.1 Butik där mest pengar spenderas Tabell 4.1.6.2 Butik vid kompletteringshandel 
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I tabell 4.1.6.5 redovisas svaren från frågan om vilka faktorer som är viktigast vid valet av 
butik där största delen av dagligvarubudgeten spenderas. Respondenterna skulle välja och 
rangordna maximalt tre olika svarsalternativ. Av tabellen framgår det att ca 25 procent av den 
totala svarsfrekvensen utgörs av faktorn ”avstånd till bostaden” som första-, andra-, eller 
tredjehandsval. Denna faktor var därmed det mest förekommande svarsalternativet bland 
respondenterna. 

Butikstyp kompletteringshandel
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Figur 4.1.6.3 Butikstyp där mest pengar spenderas 

Figur 4.1.6.4 Butikstyp kompletteringshandel 
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Av tabell 4.1.6.6 presenteras svaren från frågan om vilka faktorer som är mest avgörande i 
valet av butik vid kompletteringshandel. Respondenterna skulle även här välja och rangordna 
maximalt tre olika svarsalternativ. Av tabellen nedan så framgår det att ca 39 procent av den 
totala svarsfrekvensen utgörs av faktorn ”avstånd till bostaden” som första-, andra-, eller 
tredjehandsval. Denna faktor var därmed det mest förekommande svarsalternativet bland 
respondenterna.  
 
 
 

 
 
 

Svarsfrekvens 100 %  Avgörande faktorer från 1 till 3 
 Frekvens 1 2 3 
Lågt pris 45 27 12 6 
Kvalitet på varor 27 7 11 9 
Utbud 37 10 16 11 
Avstånd till bostaden 65 46 13 6 
Avstånd till universitet/arbetet 6 2 4 0 
Vana 24 3 9 12 
Trivsel i butiken 13 0 5 8 
Trevlig/hjälpsam personal 4 0 2 2 
Medlemserbjudanden/rabatter 19 0 8 11 
Tillgänglighet 21 3 6 12 
Annat 3 0 2 1 
Totalt 264 98 88 78 

Svarsfrekvens 100 %  Avgörande faktorer från 1 till 3 
 Frekvens 1 2 3 
Lågt pris 14 10 2 2 
Kvalitet på varor 8 2 0 6 
Utbud 22 2 10 10 
Avstånd till bostaden 81 66 12 3 
Avstånd till universitet/arbetet 12 4 6 2 
Vana 22 1 11 10 
Trivsel i butiken 7 0 4 3 
Trevlig/hjälpsam personal 4 0 2 2 
Medlemserbjudanden/rabatter 8 0 4 4 
Tillgänglighet 30 7 13 10 
Annat 2 1 1 0 
Totalt 210 93 65 52 

Tabell 4.1.6.6 Avgörande faktorer vid kompletteringshandel 

Tabell 4.1.6.5 Butikstyp övrig handel 
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4.1.7 Informationskanaler och lojalitetskort 
 
Nedan redovisas de erhållna svaren om vilka informationskanaler som respondenterna anser 
ger dem störst nytta. 
 
Från tabell 4.1.7.1 kan vi urskilja svaren på frågan om vilka informationskanaler 
respondenterna anser ger dem mest nytta. De skulle välja och rangordna maximalt tre olika 
svarsalternativ. Av tabellen nedan så framgår det att ca 22 procent av den totala 
svarsfrekvensen utgörs av faktorn ”medlemsförmåner” som första-, andra-, eller 
tredjehandsval. Denna faktor var därmed det mest förekommande svarsalternativet bland 
respondenterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarsfrekvens 100 %  Väsentlighet från 1 till 3 
 Frekvens 1 2 3 
TV-reklam 32 5 15 12 
Radioreklam 5 2 1 2 
Direktreklam 33 14 9 10 
Annonser 25 2 8 15 
Familj/vänner 44 15 15 14 
Internet 16 9 5 2 
Medlemsförmåner 54 31 16 7 
Kommersiella källor 38 17 13 8 
Totalt 247 95 82 70 
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Figur 4.1.7.3 presenterar de angivna svaren på frågan om respondenterna äger ett 
lojalitetskort. Vi kan avläsa att 74 procent av studenterna äger ett eller flera lojalitetskort. I 
figur 4.1.7.4 ser vi att av de 74 studenterna så är det ca 58 procent av dem som använder sitt 
lojalitetskort för att i första hand erhålla bonus på det totala inköpspriset, medan övriga 
använder det för att ta del av de specifika medlemserbjudanden och rabatter. Ur figur 4.1.7.5 
kan vi avläsa att majoriteten (ca 34 procent) anser att lojalitetskortet inte i särskilt stor 
utsträckning påverkar valet av butik, följt av påverkning i stor utsträckning på ca 32 procent. 
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5. ANALYS 
 
Syftet med denna undersökning är att, med hjälp av jämförelser mellan teori och empiri, 
granska handelsmönstret hos studenterna vid Umeå Universitet, samt beskriva och identifiera 
de faktorer som påverkar målgruppens konsumentbeteende och val av dagligvarubutik. Vi har 
använt oss av korstabulering av vissa variabler och därefter valt att presentera dessa i 
analysavsnittet, för att på så vis underlätta analysen av undersökningsmaterialet i förhållande 
till vår problemformulering, den valda teorin samt sekundärdata. 
 
Då vår undersökning ägt rum på Umeå Universitet där människor från hela världen studerar 
kan respondenternas angivna svar skilja sig åt i den bemärkelsen att de besitter olika 
kulturella arv. Det som enligt Kotler77 i grunden influerar ett övergripande 
konsumentbeteende är kulturella, sociala, personliga, och psykologiska faktorer. Till de 
kulturella faktorerna räknas kultur, subkultur, och social klass. Kultur är den grundläggande 
delen som utgör en människas viljor och beteenden.  
 
Enligt Kotler så går konsumenten igenom fem olika steg då en produkt skall införskaffas. I 
första steget så uppstår ett behov hos konsumenten. I det andra steget så söker konsumenten 
information om produkten, information som enligt Kotler komma från fyra olika grundkällor 
– personliga, publika, kommersiella och erfarenhetsgrundade källor.    Konsumenten erhåller 
generellt störst mängd information från de kommersiella källorna, däremot tenderar de 
personliga informationskällorna att vara mest effektiva.78 
 
Vi kan från vår undersökning i 
figur 5.1 se att respondenterna 
anser att de har mest nytta av 
medlemsförmåner och 
kommersiella källor. 
 
De kommersiella källorna kan 
antas bestå av bland annat 
butikssäljare, som i enlighet med 
Kotlers teori utgör en del av 
informationssökandet och är den 
informationskälla som vi 
konsumenter utsätts mest för.79  
 
Vi kan även se att 
informationskanalen 
”familj/vänner” kommer på en 
tredjeplats, vilket motsäger 
Kotlers80 teori om att denna faktor 
skulle vara den effektivaste informationskällan. Vi kan dock ana att detta har en koppling till 
det, enligt Jobber81, låga engagemanget vid dagligvaruhandel,  och att faktorn ”familj/vänner” 
spelar en betydligt viktigare roll vid exempelvis ett bilköp eller vid köp av kläder. 
                                                 
77 Kotler, 2005, s.256-259 
78 Ibid. s.279-287 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Jobber, 2006, s.62-63 
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I relation till Jobbers kommunikationsprocess82  mellan källa och mottagare, så visar figuren 
på att det är medlemsförmåner och kommersiell information som tycks utgöra en effektiv 
kommunikation ut till studenterna. Det "brus" som kan störa och förvränga meddelandena är 
måhända inte så omfattande, och studenter är möjligen en grupp som överlag är mottaglig för 
denna typ av budskap. 
 
I figur 5.2 så kan vi således se att majoriteten (46 procent) av respondenterna anser att 
avståndet till butiken i förhållande till bostaden är den faktor som är mest avgörande i valet av 
dagligvarubutik.  
 
I det tredje steget i Kotlers ”byer decision process”, så utvärderar konsumenten de olika 
alternativen som rör köpet.83 Denna teori kan, enligt Mowen även överföras till valet av 
butik.84 Detta kan innefatta alla de 
faktorerna som påverkar vad och 
var konsumenten i slutändan väljer 
att göra sitt inköp.  
 
Vårt resultat bekräftas i sin tur med 
en tidigare studie av Lundberg m 
fl.  85, som menar att avståndet till 
butiken utgör en av de viktigaste 
variablerna vid valet av plats för 
inköp av dagligvaror i Umeå 
kommun. Dessutom är det endast 
42 % av respondenterna som har 
tillgång till bil, vilket troligtvis 
också gör att avståndet får en större 
betydelse. 
 
Tidigare forskning av Briesch86 
bekräftar att just avståndet mellan 
bostaden och butiken är viktigare 
än butikens prisbild. Butikens utbud visade sig också vara viktigare än priset på varorna. 
Detta stämmer däremot inte överens med vår studie som tydligt visar på att prisbilden är den 
faktor som är viktigast, näst efter avståndet. Vi får dock stöd Jacksons forskning som menar 
att avstånd ur bekvämlighetssynpunkt värderas, samtidigt som prisbilden värderas högt inne i 
butiken.87 
 
Vi kan här anta att konsumenterna inte alltid agerar rationellt då de inte alltid väljer det 
billigaste alternativet, utan istället prioriterar ett kortare avstånd till butiken i förhållande till 
bostaden. Det är därför möjligt att respondenterna vid beslutsprocessen, i enighet med 

                                                 
82 Jobber, 2006, s.277 
83 Kotler, 2005, s.279 
84 Mowen, 1995, s.570 
85 Lundberg m fl., Centrum för regionalvetenskap, Working Paper 72:2004 
86 Briesch, 2009, Journal of Marketing Research, 46 (2) s.176-189  
87 Jackson, P, 2006, Environment and Planing, 38 (1) s.47-67 
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Nicosias teori88, istället drivs av impulser, drifter eller specifika motiv, såsom tidsbesparing, 
vilka också är de faktorer som vanligen påverkar ett beteende. 
 
Utifrån figur 5.2 kunde vi som sagt se att prisbilden är högt prioriterad, vilket däremot inte är 
fallet med kvalitet och tillgänglighet. Nisel hävdar att de tre vanligaste determinanterna som 
påverkar konsumenten i dess beslutsprocess är pris, kvalitet och tillgänglighet.89 Det är dock 
möjligt att Nisel i sin undersökning använt sig av parollen tillgänglighet, och därmed räknat 
med avståndet i den faktorn. Nisel får även stöd av Lundberg m fl., som också menar att bland 
andra prisbild och tillgänglighet utgör de viktigaste faktorerna i valet av plats för inköp av 
dagligvaror i Umeå.90 
 
Vidare så har Nisel kommit fram till att kvalitetskraven på produkterna minskar om inköpen 
är frekventa. Tillgänglighetskravet minskar desto större hushållet blir, men 
tillgänglighetskravet ökar 
dock i takt med 
inköpstillfällena i hushållet.91 
Detta kan enligt vårt resultat 
stämma då mer än 55 procent 
av de studenter som 
kompletteringshandlar utför 
inköpen minst två gånger i 
veckan, vilket betyder att 
kvalitetskravet inte är särskilt 
högt bland studenterna, 
samtidigt som 
tillgänglighetskravet (med 
avseendet på avstånd) ökar i 
takt med frekvensen av 
inköpen. 
 
Utifrån studenternas svar 
rörande avgörande faktorer 
vid kompletteringshandel, så 
kan vi även i figur 5.3 se att avståndet till butiken från bostaden är den faktor som värderas 
högst. Varornas kvalité har ett lägre värde vid kompletteringshandel i jämförelse med övrig 
handel. I diagrammet kan vi också se att prisbilden är högt prioriterad även vid 
kompletteringshandel. 
 
Vi kan därmed, med stöd av våra resultat, till stor del bekräfta tidigare studier och teoretisk 
fakta rörande de mest betydelsefulla faktorerna vid val av dagligvarubutik. I nästa figur (5.4) 
ser vi vart studenterna, utifrån familjesituation, tenderar att spendera den största delen av sin 
dagligvarubudget. Det framgår tydligt att ensamstående utan barn väljer 
närbutik/supermarket, medan stormarknader har ett litet övertag för sambos och makar. Vi vet 
sedan tidigare att majoriteten (52 procent) av respondenterna spenderar den störta delen av 
dagligvarubudgeten på en närbutik/supermarket, medan 38 procent utför dem på en 
stormarknad.  

                                                 
88 Nicosia, 1966, s.40-43 
89 Nisel, 2001, s.224 
90 Lundberg m fl., Centrum för regionalvetenskap, Working Paper 72:2004 
91 Nisel, 2001, s.224 
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Vi känner till att respondenterna anser att den viktigaste faktorn vid dagligvaruhandel är 
avståndet till butiken från bostaden, vilket innebär att den majoritet som vanligtvis väljer en 
närbutik/supermarket gör ett logiskt val baserat på de tidigare angivna faktorerna.  
 
Då det är ett relativt 
stort antal som väljer 
stormarknader så kan vi 
här skönja ett rationellt 
agerande på grund av 
att stormarknader i 
regel kan erbjuda 
förmånligare priser, i 
förhållande till övriga 
butiker. Detta rationella 
beteende kan vi knyta 
till Nicosias rationella 
inriktning92 vid ett 
konsumentbeteende. Att 
vara rationell kan 
innebära att behärska 
sin ekonomi i 
förhållande till det 
konsumenten har som 
mål att köpa.  
 
Från respondenternas svar 
på frågan i vilken 
butikstyp de 
vanligtvis gör sina 
kompletterande inköp, 
så kan vi i figur 5.5 se 
att majoriteten 
(oavsett 
familjesituation) utför 
dessa i en 
närbutik/supermarket. 
Eftersom vi vet att de 
flesta anser att 
avståndet till butiken 
från bostaden är den 
faktorn som har mest 
påverkan vid 
kompletteringshandel, 
så kan vi säga att 
valet av 
kompletteringsinköp 
vid en 

                                                 
92 Nicosia, 1966, s.40-43 
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närbutik/supermarket är logiskt, då dessa typer av butiker ofta är nära etablerade i anknytning 
till bostadsområden. 
 
De allra flesta respondenterna utför därmed sin dagligvaruhandel vid närbutiker och 
supermarkets, vilket också stödjer Semons forskning93 om att det alltid existerar ickerationella 
konsumenter samt att de ibland är fler till antalet än de rationella. 
 
Av detta kan vi dra slutsatsen att respondenterna inte agerar med ett rationellt beteende vid 
kompletteringshandel, då de inte alltid väljer det billigaste alternativet. Att välja butik efter 
motiv utgörs, enligt Nicosia, av övriga inriktningar i ett konsumentbeteende.94 Detta kan även 
kopplas till Sandells situationsmodell95, som visar att val av en produkt eller en butik är 
beroende av den situation han befinner sig i, det vill säga tid och plats. 
 
Vi valde att i figur 5.6 jämföra om valet av dagligvaruhandel skiljer sig åt, då studenterna 
arbetar vid sidan av studierna. Vi kan konstatera att så inte är fallet. Mönstret är i det närmaste 
identiskt för de båda grupperna. Detta anser vi har att göra med att majoriteten av de 
extraarbetande studenterna inte jobbar mer än noll till fem timmar i månaden. De som arbetar 
mer än så tar möjligen 
inte heller lån av CSN, 
vilket därmed inte torde 
påverka 
dagligvarubudgeten 
nämnvärt. 
 
Vi kan i nästa figur (5.7) 
se att majoriteten av 
respondenterna anser sig 
ha ett relativt lågt 
engagemang vid val av 
varor. Kotler beskriver 
fyra olika beteenden i 
samband med själva 
köpsituationen96, där två 
av dem är högst relevanta 
för vår studie. Dessa är 
vanemässigt och 
variationssökande 
köpbeteende. Vid ett lågt 
engagemang, samt små 
skillnader bland varumärken, så tenderar konsumenten att anta det vanemässiga beteendet vid 
köp. Det vanemässiga beteendet uppstår därmed i regel när konsumenten ska införskaffa en 
lågprisvara och väljer varan på grund av vana, och inte av varumärkeslojalitet. Konsumenten 
söker inte information om varumärket och utvärderar inte heller dess egenskaper, eller tar 
särskilt lång tid på sig att besluta om vilket varumärke som ska införskaffas. Konsumenten tar 
istället in passiv information från exempelvis tv eller tidningar, vilket skapar en kännedom 
snarare än en övertygelse av varumärket. 

                                                 
93 Semon, T, 2000, Marketing News, Vol. 34, Issue 5, s.14 
94 Nicosia, 1966, s.40-43 
95 Sandell, 1973, s.278-284 
96 Kotler, 2005, s.276-278 
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Jobber menar dock att olika typer av köp engagerar en konsument på olika nivåer97. En 
dagligvara kräver inte samma engagemang hos konsumenten, i förhållande till en imagevara 
såsom exempelvis bilar och kläder. Vid köp 
av dagligvaror är det istället rutiner eller 
impulser som styr. Då konsumenten känner att 
ett ”felköp”, en risk, kan leda till stora 
negativa konsekvenser så tenderar 
engagemanget att öka markant. Dock är 
engagemanget, som tidigare nämnt, inte lika 
stort vid köp av dagligvaror. Om köpet kan 
skapa ett hedonistiskt inflytande, personligt 
välbehag eller njutning, så kommer också 
engagemanget öka från konsumentens sida. 
Exempel på detta kan vara köp av livsmedel 
till en planerad middag. 
 
Möjligen kan det tyckas att studenter på grund 
av dess begränsade ekonomi skulle ha ett högt 
engagemang vid val av dagligvaror, vilket 
dock inte direkt stämmer överens med det 
erhållna undersökningsmaterialet. 
Varuengagemanget finns där, men 
tenderar inte att vara nämnvärt högt bland 
studenter. 
 
Michaelidou kan genom forskning dra 
slutsatsen att ett köp av en särskild produkt 
är förknippat med konsumentens intresse. 
Intresset omfattas av typen av köp, 
motivationsgrad, samt graden av 
engagemang relaterat till valet av ett 
specifikt varumärke.98 Detta stärker i sin 
tur teorierna om att dagligvaruhandel är 
relaterat till ett förhållandevis lågt 
engagemang hos konsumenten. 
 
Detta skulle i sin tur kunna betyda att 
konsumenten inte heller torde offra allt för 
mycket tid till att utvärdera alternativ av inköpsställen. 
Resultatet i figur 5.8 visar dock att studenterna i 
majoritet har ett högre engagemang i val av dagligvarubutik, i förhållande till valet av 
dagligvaror.  Detta kan möjligen ha att göra med att målgruppen har vissa attityder eller 
uppfattningar om olika butiker. När de sedan väl besöker dessa så reflekterar de inte alltför 
mycket kring valet av varor. Det högre engagemanget kan också kopplas till bekvämlighet, då 
förstahandsvalet ovan föll på faktorn ”avstånd till bostad” vid valet av butik. 
 

                                                 
97 Jobber, 2006, s.62-63 
98 Michaelidou, N, Marketing Review, 2008, Vol. 8 Issue 1, s.83-99 
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Tidigare gjorda studier angående dagligvaruhandel i Umeå regionen visar på att bilen är det 
vanligaste färdmedlet, därefter cykel, och sist till fots. Detta gällde för både stora inköp, 
medelstora inköp, och små inköp.99 
 
Vi kunde däremot tidigare, i det empiriska avsnittet, konstatera att det är cykeln som tenderar 
att vara det vanligaste transportmedlet för studenterna vid dagligvaruhandel (dock ska det 
nämnas att endast 43 procent 
av respondenterna svarade ja 
på frågan om tillgång till bil 
fanns).  
 
Vi kan enligt figur 5.9 se att 
studenter med tillgång till bil 
främst spenderar den största 
delen av dagligvarubudgeten 
vid stormarknad.  
 
Enligt Lundberg m fl., så ökar 
sannolikheten för att 
konsumenterna i Umeå gör 
huvuddelen av sina inköp vid 
stormarknader, om hushållet 
använder bil som färdmedel. 
Detta gäller oberoende av 
storlek på inköpen.100 Detta 
stödjer därmed vårt resultat i 
figur 5.9.  
 
Vi kan däremot inte, till skillnad 
från Lundberg m fl., se att detta 
gäller oberoende av storleken på 
inköpen. När vi i figur 5.10 
undersöker tillgång till bil 
tillsammans med kompletterings 
handel, så ser vi enligt 
diagrammet att respondenterna i 
första hand väljer att göra sina 
inköp av dagligvaror vid 
närbutik/supermarket. 
 
Av detta kan vi konstatera att 
Nicosias teorier om 
konsumentens beslutsprocess101 
även kan anpassas vid tillgång 
till bil, relaterat till val av 

                                                 
99 Lundberg m fl., Centrum för 
 regionalvetenskap, Working  
Paper 72:2004 
100 Ibid. 
101 Nicosia, 1966, s.40-43 
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Figur 5.10 Bilinnehav kontra dagligvarubutik - kompletteringshandel 
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Figur 5.12 Dagligvarubutik kontra användning av 
lojalitetskort 
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dagligvarubutik. När det är frågan om större inköp så agerar studenter via de rationella 
inriktningarna inom de interna 
variablerna i 
konsumentbeteendet, och väljer 
därmed att handla dagligvaror 
vid stormarknader. När det 
däremot gäller 
kompletteringshandel så styrs 
studenterna av övriga 
inriktningar inom de interna 
variablerna (impulser, drifter, 
och motiv), vilket gör att de 
möjligen väljer bekvämlighet 
framför ett rationellt beteende. 
 
Figur 5.11 visar fördelningen 
av lojalitetskortens påverkan 
vid val av dagligvarubutik. 
Majoriteten, 25 studenter, 
angav att lojalitetskortet inte 
påverkar i särskild stor del. 
Därefter hävdar 24 studenter att 
lojalitetskorten till stor del 
påverkar valet av 
dagligvarubutik. 
Lojalitetskorten tenderar att 
fylla en viss funktion, de 
påverkar till viss del valet av 
dagligvarubutik, även om det 
inte är en totalt avgörande 
faktor. 
 
Forskning av Mauri, 
angående lojalitetskortets 
betydelse, visar på att en 
mycket hög procent av dem 
som införskaffar ett 
lojalitetskort inte är 
kortlojala.102 Vi kunde 
tidigare i det empiriska 
avsnittet konstatera att 74 
procent av respondenterna 
äger ett eller flera 

lojalitetskort, medan 
övriga 26 procent inte gör 
det.  
 

                                                 
102 Mauri, Journal of Retailing and Consumer Services 10, s.13 

Figur 5.11 Lojalitetskortets påverkan vid av butik 
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Utifrån vår sammanställning i figur 5.12 kan vi dra slutsatsen att majoriteten föredrar att 
erhålla bonus på det totala inköpspriset. Detta går emot Mauris forskning103  som visade att 
konsumenter med lojalitetskort i större utsträckning lockas av enskilda kampanjer i 
förhållande till procent på det totala inköpspriset.  
 
I figur 5.12 så kan vi också se att de studenter som föredrar specifika rabatter/erbjudanden 
tenderar att i större utsträckning handla vid stormarknader, medan studenterna som handlar i 
närbutiker/supermarkets i större utsträckning föredrar bonus på det totala inköpspriset. En 
studie av Uusitalo104, med avseende på att undersöka konsumenters uppfattning om olika 
butikstyper inom dagligvarubranschen, visade på att större butiker uppfattades ha fler varor 
med kampanjpris. Detta kan därmed kopplas till vår studie och stormarknadens dominans vid 
specifika erbjudanden/rabatter. 
 
För att gå tillbaka till den första figuren (5.1) över de förstahandsvalda informationskanalerna 
i detta analysavsnitt, så kunde vi där konstatera 
att kanalen ”medlemsförmåner” fick flest 
förespråkare. Detta kan i sin tur kopplas till det 
utbredda innehavandet och användandet av 
lojalitetskort, samt till det ökade engagemanget 
vid val av dagligvarubutik. Trots att skillnaden 
mot de respondenter som föredrar specifika 
erbjudanden inte är avsevärt stor, så anar vi att 
studenter i allmänhet inte tillhör dem som i 
första hand jagar specifika erbjudanden 
och/eller rabatter. 
 
I figur 5.13 framgår det vilka roller som 
studenterna utgör vid dagligvaruhandel. Vår 
studie visar på att studenterna i regel ser sig innefatta flera av dessa roller. Detta menar Jobber 
är helt naturligt då situationen erbjuder denna 
möjlighet.105 De studenter som vanligtvis 
handlar i sällskap med någon annan svarade 
även på frågan om hur de upplever sällskapets 
roll vid handel av dagligvaror.  
 
Respondenterna upplever, enligt figur 5.14, att 
även sällskapet innefattar flera roller och att 
samspel oftast förekommer. Forskning av 
Levette106 visade att i stort sett alla med rollen 
som initiativtagare uppstår inom familjen. 
Maken/makan och vuxna barn var de viktigaste 
påverkarna, men det var barn som hade den 
största genomslagskraften. Tyvärr var det inte 
många som hade barn bland respondenterna, 
vilket var synd då resultatet möjligen fått ett annat mer tydligt utseende. Vi kan dock skönja 

                                                 
103 Mauri, Journal of Retailing and Consumer Services 10, s.13 
104 Uusitalo, O , 2001, International Journal of Retail & Distribution Management, Volume 29 . Number 5, s. 
214-225 
105 Jobber, 2006, s.57 
106 Livette, M, 2007, Property Management, Vol. 25 No 3, s.212-256 
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en liten skillnad mot figur 5.13, framför allt i rollen ”påverkare” samt ”beslutstagare”. Detta 
kan möjligen betyda att studenter ser sig själva som förhållandevis självständiga och svåra att 
påverka i valet av dagligvaror, liksom indirekt i valet av butik där varorna ska inhandlas. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att undersöka handelsmönstret bland studenter vid Umeå 
Universitet, samt identifiera och beskriva de påverkande faktorerna till valet av butik vid 
dagligvaruhandel. Utifrån de tidigare nämnda avgränsningarna och med hjälp av teorin så har 
vi konstruerat en enkät för den valda målgruppen. Med hänsyn till storleken på vår studie så 
kan vi endast uttala oss om den specifika urvalsgrupp som vi undersökt. Efter att ha analyserat 
det insamlade underökningsmaterialet och korrelerat det med tidigare forskning, så har vi 
påträffat överensstämmelser och även några skiljaktigheter. Våra Primärdata stämmer dock i 
huvudsak bra överens med tidigare teori och sekundärdata. 
 
Tidigare studier visar på att kommersiella källor är den informationskälla som konsumenter i 
störst grad utsätts för. Vår undersökning visar på att målgruppen anser sig erhålla störst nytta 
från medlemsförmåner och just kommersiella källor. Då den kommersiella informationen syns 
och hörs mest, så är det möjligt att den också har en större inverkan och får mer respons hos 
målgruppen, i förhållande till andra källor. Därmed kan vi skönja att vårt resultat speglar sig i 
teorin om informationskanaler, det vill säga att studenterna troligen utsätts av förhållandevis 
mycket kommersiell information. Enligt teorin utgörs dock den effektivaste informationen av 
den personliga källan, exempelvis från familj, vänner och bekanta. Vårt resultat skiljer sig 
från detta och visar på att studenter inte värderar denna källa särskilt högt. Vi är dock relativt 
säkra på att den personliga källan värderas avsevärt högre vid mer riskfyllda typer av köp, då 
teorierna visar på ett allmänt lågt engagemang vid dagligvaruhandel. 
 
Av vår undersökning framgår det att majoriteten av studenterna utför sina dagligvaruinköp 
vid närbutiker/supermarkets. Följaktligen så framgår det att den viktigaste faktorn för 
studenter i valet av dagligvarubutik är avståndet till butiken från bostaden, följt av prisbilden. 
Detta gäller för båda de typer av dagligvaruhandel som vi undersökt, vilket också får stöd av 
tidigare studier som har utförts i Umeå. Tidigare studier pekar på att kvalitetskraven minskar 
ju mer frekventa köpen är. Vidare minskar kravet på tillgänglighet desto större hushållet blir, 
men ökar dock i takt med inköpstillfällena i hushållet. Vi hävdar att detta stämmer överrens 
med studenternas handelsmönster, då mer än hälften av dem som kompletteringshandlar utför 
inköpen minst två gånger i veckan. Kvalitetsfaktorn av varor är lågt, medan 
tillgänglighetskravet ur avståndssynpunkt är väldigt högt. 
 
Huruvida detta beteende är rationellt eller inte, är svårt att säga. Att i första hand prioritera 
avståndet till butiken är troligen i regel inte rationellt ur en kostnadssynpunkt. Däremot anser 
vi att avståndet till butiken kan vara rationellt i den mening att det resulterar i tidsbesparing, 
som i sin tur möjligen direkt eller indirekt kan genera en kostnadsreducering ur en annan 
aspekt. I teorin framgår det att specifika motiv som just tidsbesparingar, tillsammans med 
impulser och drifter, är det som vanligen påverkar en konsuments beteende. Vi kan därmed 
konstatera att vår undersökning bekräftar denna teori. Att dessutom mindre än hälften av 
studenterna i urvalsgruppen inte har tillgång till bil bidrar troligen också till att avståndet är så 
högt prioriterat.  
 
I vårt resultat fann vi att engagemanget vid jämförelse av varor är lågt i målgruppen. Teorin 
förklarar delvis detta med att lågt engagemang uppstår när konsumenten ska införskaffa en 
lågprisvara och väljer varan på grund av vana, och inte av lojalitet till varumärket. Vi kan 
därför koppla det låga varuengagemanget till att studenter tenderar att välja dagligvaror på 
grund av vana. Anledningen till att vi undersökte engagemanget vid val av varor, var att vi 
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sedan kunde jämföra det med engagemanget vid val av dagligvarubutik. Vi anade att vi skulle 
få ett likvärt resultat när engagemanget vid val av butik undersöktes. Våra data visar dock att 
studenterna i majoritet har ett högre engagemang i val av dagligvarubutik, i förhållande till 
valet av dagligvaror. Vi tror att detta kan ha att göra med att urvalsgruppen har vissa attityder 
eller uppfattningar om olika butiker, för att vid själva besöket inte reflektera över valet av 
varor. Det högre engagemanget tror vi även här till viss del kan kopplas till rationalitet och 
tidsbesparing. 
 
Tidigare studier gjorda angående dagligvaruhandel i Umeå regionen visar på att bilen är det 
vanligaste färdmedlet för köp av dagligvaror, vilket vår undersökning avfärdade och visade att 
hela 44 % av urvalsgruppen använder cykel. Att urvalsgruppen består av studenter och att 
knappt hälften har tillgång till bil, anser vi naturligtvis har en viss betydelse här. 
 
Tidigare undersökningar visar också på att sannolikheten för att konsumenterna i Umeå gör 
huvuddelen av sina inköp vid stormarknader ökar (oberoende inköpsstorleken), om hushållet 
använder bil som färdmedel. Detta stämmer väl in med vårt resultat när det gäller 
dagligvarubutik där urvalsgruppen spenderar mest av sin dagligvarubudget. När det däremot 
gäller kompletteringshandel så väljer urvalsgruppen att i störst utsträckning handla vid 
närbutiker/supermarkets. Detta säger oss att studenter som har tillgång till bil agerar rationellt 
vid större inköp, för att vid kompletteringshandel välja bort det beteendet till förmån för andra 
drifter och motiv, såsom tidsbesparing. Vi tror helt enkelt att studenter, genom att väga för- 
och nackdelar, inte tycker det är värt att åka till stormarknader vid mindre dagligvaruhandel. 
 
Forskning angående lojalitetskortets betydelse visar på att lojaliteten är mycket låg bland dem 
som införskaffar ett lojalitetskort. Enligt vårt resultat så verkar inte lojalitetskorten vara en 
avgörande faktor vid val av dagligvarubutik, men dem verkar dock ha en klart större inverkan 
än vad tidigare forskning antyder. Vi anar att förklaringen till detta kan ligga i att det inte 
finns särskilt många alternativ av dagligvarubutiker att välja på för vår urvalsgrupp, samtidigt 
som butikernas lojalitetsprogram har effektiviserats. 
 
Tidigare forskning om lojalitetskort visade även vid resultatet att konsumenter i större 
utsträckning lockas av enskilda kampanjer i förhållande till procent på det totala inköpspriset. 
Vår undersökning av studenterna visade på motsatsen, det vill säga att total rabatt är mer 
eftertraktat i urvalsgruppen.  Det är svårt att spekulera i varför, men en anledning tror vi kan 
vara att specifika rabatter ofta är relaterade till inköp av en viss mäng av en vara. Eftersom att 
majoriteten av urvalsgruppen bor ensamma, så är möjligen inte sådana erbjudanden särskilt 
eftertraktade. Informationskanalen ”medlemsförmåner” fick flest förespråkare i 
urvalsgruppen. Detta anser vi kopplas till det utbredda innehavandet och användandet av 
lojalitetskort, samt till det relativt höga engagemanget vid val av dagligvarubutik. 
 
Vad gäller konsumentens roller vid köp så kan vi inte dra någon särskild slutsats, mer än att 
studenterna tenderar att känna igen sig i nästan samtliga. De studenter som i huvudsak inte 
utför sin dagligvaruhandel på egen hand, svarade även att sällskapet utgjorde flera roller. 
Enligt tidigare forskning så ska barn ha den största genomslagskraften vad gäller påverkande 
till beslut. Då det tyvärr saknades föräldrar i vår målgrupp så hade vi inte möjlighet att 
analysera detta vidare. Vi dock bland sällskapts roller skönja en skillnad i att rollerna som 
påverkare och beslutstagare minskade. Vi diskuterade detta och kom fram till att studenterna 
möjligen ser sig själva som självständiga, och att de i sällskap med andra är svårpåverkade i 
valet av dagligvaror, och därmed indirekt i valet av butik. 
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6.1 Förslag till framtida forskning 
 
Denna uppsats kan förhoppningsvis vara till användning som en del i framtida och mer 
omfattande undersökningar innefattande de avgränsningar som vi gjort i vår undersökning, 
bland annat avseende studenternas attityder till butiker, psykologiska och kulturella faktorer, 
dragare, butikers marknadsstrategier etc. Det skulle onekligen vara intressant att genomföra 
liknande studier på andra målgrupper än just studenter.  Det hade även varit av intresse att ta 
del av undersökningar rörande skillnader mellan olika etniska tillhörigheter, för att på så sätt 
jämföra hur handelsmönstret hos de olika grupperna skiljer sig åt. 
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BILAGA  
 
Hej 
 
Vi läser Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid handelshögskolan. Detta är en enkät som utgör 
en del i vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka vart studenterna utför sin dagligvaruhandel och vilka 
faktorer som bidrar till varför handelsmönstret får detta utseende. Svaren i denna enkät kommer att hanteras konfidentiellt 
och inga enskilda svar kommer att redovisas. 
 
 
 
1. Kön   
 
A □ Man 
     
B □ Kvinna 
 
 
 
2. Din ålder? 
 
A □ 18-20 år  
B □ 21-24 år 
C □ 25-27 år 
D □ 28-30 år  
E □ 31-35 år 
F □ 36-40 år 
G □ Över 41 år 
 
 
 
3. Vid vilken fakultet läser Du nu?  
 
A □ Humanistiska fakulteten 
B □ Samhällsvetenskapliga fakulteten 
C □ Teknisk - Naturvetenskapliga fakulteten 
D □ Medicinska fakulteten 
E □ Annat_________________________________ 
 
 
 
4. I vilken stadsdel/stad bor Du? 
 
A □ Ålidhem 
B □ Nydala 
C □ Nydalahöjd 
D □ Marihem  
E □ Mariedal 
F □ Marieberg 
G □ Carlshem 
I □ Carlshöjd 
J □ Sofiehem 
K □ Tomtebo 
L □ öst på stan 
M □ Väst på stan 
N □ Haga 
O □ Sandbacka 
P □ Ersboda 
Q □ Ålidhem 
R □ Lilljansberget 
S □ Annat ___________________________________________________________ 
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5. Hur ser Din bostadssituation ut idag? 
 
A □ Studentrum 
B □ Kollektiv 
C □ Lägenhet 
D □ Hus/Radhus 
E □ Bor med förälder/föräldrar 
F □ Annat ___________________________________________________________ 
 
 
 
6. Hur är Din nuvarande familjesituation? 
 
A □ Ensamstående utan barn 
B □ Ensamstående med barn 
C □ Gift/Sambo utan barn 
D □ Gift/Sambo med barn  
F □ Bor med förälder/föräldrar 
G □ Särbo 
 
 
7. Inom vilket inkomstintervall (före skatt) befinner Du dig?  
 
A □ 0 – 8 000 kr/månad (CSN-bidrag + lån) 
B □ 8 001 - 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  
 
 
 
8. Arbetar Du extra vid sidan om dina universitetsstudier? 
  
A □ Ja   
 
B □ Nej (Om nej, vänligen gå direkt till fråga 10) 
 
 
 
9. Ungefär hur många timmar per månad jobbar Du extra? 
 
A □ 0-5 h 
B □ 5-15 h 
C □ 15-30 h 
D □ 30-50 h 
E □ Mer än 50 h 
 
 
 
10. Har Du tillgång till bil? 
 
A □ Ja    
 
B □ Nej 
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11. Vilken typ av transportmedel använder Du dig vanligtvis av vid dagligvaruhandel? (Med dagligvaror avses 
exempelvis livsmedel, rengöringsprodukter, och varor som används dagligen i hushållet) 
 
A □ Till fots  
B □ Cykel  
C □ Motorcykel/Moped  
D □ Bil  
E □ Kollektivtrafik 
F □ Annat, vänligen ange vilket _____________________  

 
 
 
12. Inom vilket intervall ligger Din dagligvarubudget på per månad?  
 
A □ 0 – 500 kr 
B □ 500 – 1 000 kr 
C □ 1 500 – 2 000 kr 
D □ 2 000 – 2 500 kr 
E □ 2 500 – 3 000 kr 
F □ 3 000 – 3 500 kr 
G □ 3 500 – 4 000 kr 
H □ 4 000 – 5 000 kr 
I □ Över 5 000 kr 

 
 
 
13. Hur upplever Du ditt egna engagemang i val av butik  vid dagligvaruhandel (där 4 är mycket engagerad och 0 är inte 
alls engagerad)?  
  
A □ 4 
B □ 3 
C □ 2 
D □ 1 
E □ 0 
 
 
 
14. Hur upplever Du ditt egna engagemang i val av varor  vid dagligvaruhandel (där 4 är mycket engagerad och 0 är inte 
alls engagerad)?   
 
A □ 4 
B □ 3 
C □ 2 
D □ 1 
E □ 0 
 

 
 
15. Vilka av de angivna informationskanalerna anser Du ger Dig mest nytta vid dagligvaruhandel? (Rangordna MAX 
TRE av de mest väsentliga alternativen, där 1 är mest väsentligt) 
       
A □ TV-reklam  
B □ Radioreklam  
C □ Direktreklam i brevlådan  
D □ Annonser i dagspress  
E □ Via familj och vänner  
F □ Internet 
G □ Medlemsförmåner 
H □ Kommersiella källor såsom säljare, butiksskyltning och varuförpackningar 
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16. Utför Du vanligtvis dina dagligvaruinköp själv eller i sällskap med någon annan? 
 
A □ Själv 
B □ Med sambo/make/maka 
C □ Med barn 
D □ Särbo 
E □ Med kompisar 
F □ Med föräldrar/syskon 
G □ Annat______________________________________ 
 
 
 
17. Markera de påståenden som vanligtvis stämmer överens med hur Du handlar dagligvaror? (Flera alternativ kan 
väljas)     
 
A □ Initiativtagare – du tar vanligen initiativ till köp. 
B □ Påverkare – du påverkar, övertalar och influerar till ett särskilt val av varor. 
C □ Beslutstagare – du har makt och/eller är ekonomiskt ansvarig och tar det slutgiltiga beslutet gällande val av varor. 
D □ Köpare – du sköter själva transaktionen, besöker butiken och utför betalningen. 
E □ Användare – du konsumerar i slutändan varorna. 
  
 
 
Denna fråga gäller endast om Du vanligtvis gör dina inköp tillsammans med någon annan. Om så inte är fallet, vänligen gå 
vidare till fråga 19. 
 
18. Markera de påståenden som vanligtvis stämmer överens med hur Ditt sällskap handlar dagligvaror? (Flera 
alternativ kan väljas) 
 
A □ Initiativtagare – han/hon/dem tar vanligen initiativ till köp. 
B □ Påverkare – han/hon/dem påverkar, övertalar och influerar till ett särskilt val av varor. 
C □ Beslutstagare – han/hon/dem har makt och/eller är ekonomiskt ansvarig och tar det slutgiltiga beslutet gällande val av       
varor. 
D □ Köpare – han/hon/dem sköter själva transaktionen, besöker butiken och utför betalningen. 
E □ Användare – han/hon/dem konsumerar i slutändan varorna. 
F □ Inget samspel förekommer 
 
 
 
19. I vilken typ av butik tenderar Du att spendera den största delen av Din dagligvarubudget? (Välj endast ett 
alternativ) 
 
A □ Stormarknad (t.ex Ica Maxi Strömpilen, Coop Forum Ersboda) 
B □ Medelstor butik (t.ex Ica Kvantum Umedalen, Willys Ersboda) 
C □ Närbutik/Supermarket (t.ex  Ica Ålidhem, Ica Mariehem, Coop Nära Haga,) 
D □ Bensinmackar och dylikt (t.ex Statoil Ica Express, OKQ8) 
 
 
 
20. Varför väljer Du att spendera största delen av din dagligvarubudget vid denna typ av butik? (Rangordna MAX 
TRE av de mest avgörande faktorerna, där 1 är mest avgörande) 
 
A __ Lågt pris 
B __ God kvalitet på varorna 
C __ Utbud 
D __ Avstånd i förhållande till bostaden 
E __ Avstånd i förhållande till universitet/arbetet 
F __ Jag brukar handla där/vana 
G __ Trivsel i butiken/fräscht 
H __ Trevlig/hjälpsam personal 
I __ Medlemserbjudanden/rabatter 
J __ Tillgänglighet (öppettider, parkeringsmöjligheter, bussförbindelser) 
K __ Annat, ange gärna vilket_______________________ 
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21. Utför Du kompletterande inköp av dagligvaror? 
 
A □ Ja  
  
B □ Nej 
 
 
 
22. Vart väljer Du vanligtvis att göra Dina kompletterande inköp av dagligvaror? (Välj endast ett alternativ) 
 
A □ Stormarknad (t.ex Ica Maxi Strömpilen, Coop Forum Ersboda) 
B □ Medelstor butik (t.ex Ica Kvantum Umedalen, Willys Ersboda) 
C □ Närbutik/Supermarket (t.ex  Ica Ålidhem, Ica Mariehem, Coop Nära Haga,) 
D □ Bensinmackar och dylikt (t.ex Statoil Ica Express, OKQ8) 
 
 
 
23. Varför väljer Du att göra Dina kompletterande inköp vid just denna typ av butik? (Rangordna MAX TRE av de 
mest avgörande faktorerna, där 1 är mest avgörande) 
 
A __ Lågt pris 
B __ God kvalitet på varorna 
C __ Utbud 
D __ Avstånd i förhållande till bostaden 
E __ Avstånd i förhållande till universitet/arbetet 
F __ Jag brukar handla där/vana 
G __ Trivsel i butiken/fräscht 
H __ Trevlig/hjälpsam personal 
I __ Medlemserbjudanden/rabatter 
J __ Tillgänglighet (öppettider, parkeringsmöjligheter, bussförbindelser) 
K __ Annat, ange gärna vilket_______________________ 
 
 
 
24. Hur ofta gör Du uppskattningsvis kompletterande inköp av dagligvaror? 
 
A □ 1 gång/vecka 
B □ 2-3 ggr/vecka 
C □ 4-5 ggr/vecka 
D □ 6-7 ggr/vecka 
 
 
 
25.  Äger Du/Ni något eller några lojalitetskort (t.ex. Ica-kort, Medmera-kort)? 
 
A □ Ja 
 
B □ Nej (Om inte, svara ej på fråga 26 och 27) 
 
 
 
26. Av vilken anledning använder Du främst ditt lojalitetskort? (Välj endast ett alternativ) 
 
A □ För att erhålla bonus på det totala inköpspriset  
B □ För att ta del av specifika erbjudanden och rabatter 
 
 
 
27. I vilken utsträckning påverkar Ditt hushålls innehav av betalkort/bonuskort/medlemskort valet av 
dagligvarubutik?  
 
A □ I mycket stor utsträckning  
B □ I stor utsträckning  
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C □ Inte i så stor utsträckning  
D □ I liten utsträckning  
E □ I ingen utsträckning 

 

Vi tackar för Din medverkan! 
Mvh 

Jens & Johan 
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