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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats syftar till att studera och analysera faktorer som ligger till grund vid konsumtion av 

varor som kan vara svåra att kategorisera som antingen nödvändighetsvaror eller lyxvaror. 

Uppsatsen har en teoretisk utgångspunkt som kompletteras av primärdata från en 

enkätundersökning. Enkätundersökningen berör främst konsumtion utifrån två specifika varor, en 

surfplatta och en armbandsklocka. Fokus ligger på att utreda vilka faktorer som är viktiga vid ett 

köpbeslut för dessa varor, hur de svarande kategoriserar varorna samt om det finns någon skillnad i 

hur individer i olika åldrar kategoriserar dem.  

 

Undersökningen visade att de svarande ansåg att pris, funktionalitet, användbarhet och tillgänglighet 

var de fyra viktigaste faktorerna vid hypotetiska köp av både surfplattan och armbandsklockan. Av 

gruppen svarande kategoriserade de flesta surfplattan som en nödvändig vara. För armbandsklockan 

var resultatet annorlunda där nära hälften kategoriserade den som nödvändig och andra hälften som 

lyxig. Det fanns vidare ingen direkt skillnad när en jämförelse mellan kategoriseringen av varorna och 

de olika åldersgrupperna gjordes. Arbetet med denna uppsats har även i sin helhet gett en inblick i 

hur komplext det kan vara att försöka förutse individers konsumtionsbeteenden och 

konsumtionsmönster, detta eftersom de inte alltid agerar som planerat och ibland fattar 

ogenomtänkta köpbeslut. 
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1. INLEDNING  

Hushållens konsumtion har under de senaste åren varit den stora faktorn till ekonomisk tillväxt i 

Sverige (Lennartsson, 2015). Förståelse för hur individer konsumerar varor och tjänster är en central 

del i det ekonomiskpolitiska uppbyggandet och utvecklingen av ett välfärdssamhälle (Nobelprize, 

2015). I västvärlden så köps det allt mer varor och tjänster och dagens samhälle bygger på att 

individer konsumerar (UR, 2014). Från 2003 fram till och med 2012 ökade de totala utgifterna i ett 

genomsnittshushåll från 278 870 kronor till 311 320 kronor i fasta priser, det vill säga en ökning med 

11,6 procent på mindre än tio år (Statistiska centralbyrån, 2012). Inte minst förra årets 

nobelpristagare i ekonomi, Angus Deaton, är ett bevis på hur aktuell forskning kring 

konsumtionsbeteende är. Han visade på hur enskilda individers konsumtionsval har avgörande 

betydelse för samhället i stort (Nobelprize, 2015). 

 

Det finns mycket forskning kring konsumtionsbeteende och många grundläggande teorier har tagits 

fram inom ämnet. De tidigare mer traditionella teorierna skiljer sig åt från de modernare (Dubois & 

Duquesne, 1993). Till skillnad från de äldre neoklassiska teorierna finns den nyare 

beteendeekonomin som undersöker hur människor beter sig i konsumtionssituationer utifrån 

psykologiska och sociala faktorer. Beteendeekonomiska teorier går därför ifrån antagandet om att 

individer alltid är helt rationella och agerar egennyttigt (Bergh, Nationalencyklopedin 2016). En av de 

första mer välkända ekonomerna att vidareutveckla detta var Gary Becker som beskrev vikten av 

personliga och sociala faktorer vid konsumtionsval. Det hade tidigare till störst del behandlats inom 

andra samhällsvetenskapliga områden så som sociologi (Becker, 1996). 

 

I dagsläget är konsumtionsbeteende ett omdiskuterat och uppmärksammat ämne bland annat på 

grund av den ständiga förändringen som sker (Roos, 2015). Med ny teknik och nya trender förändras 

konsumtionsvanor hos individer i samhället kontinuerligt (UR, 2014). Genom att förstå de 

bakomliggande faktorerna i den grundläggande konsumtionsteorin har det påvisats att det är lättare 

att förstå sig på marknadsekonomin i sin helhet och därigenom fatta bättre ekonomiska beslut (Frank 

& Edward, 2013). Det är bland annat detta som gör konsumtionsbeteende till ett så viktigt område 

inom nationalekonomin och gör det intressant att studera vad det är som avgör hur enskilda 

individer väljer att konsumera utifrån begränsande faktorer som till exempel inkomst. Varför väljer 

individer att köpa vissa varor men låter bli att köpa andra? Besluten grundar sig i bakomliggande 

faktorer som inverkar när konsumenter ska fatta beslut om konsumtion och det är dessa faktorer 

denna uppsats kommer att studera närmare.   
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1.1 Problemformulering 

I ett västerländskt samhälle där konsumtion av varor och tjänster blir allt mer omfattande är det inte 

längre självklart vad individer anser sig behöva i sin vardag och vad som anses vara lyx utöver detta 

(Letmark, 2014). Maslows behovshierarki beskriver, kategoriserar och rangordnar de mänskliga 

behoven där de mest grundläggande måste tillfredsställas innan fokus kan läggas på nästa 

behovsnivå. Individer rör sig allt högre upp i denna behovstrappa (Maslow, 1987) och 

tillfredsställandet av de högre behoven kan hänga ihop med denna tids konsumtion där individer 

konsumerar allt fler varor som tillfredsställer behoven på högre nivå. Med tanke på hur konsumtion 

har förändrats vore det intressant att se om det finns en skillnad mellan individer i olika 

åldersgrupper, och om ett mönster kan utläsas. Kan det vara så att en vara uppfattas som lyx för 

vissa men som en självklar nödvändighet för andra? 

 

Eftersom begreppet konsumtion har en bred betydelse så begränsas arbetet till att undersöka 

konsumtion av hushållen, det vill säga köp för slutkonsumtion som görs av den enskilda individen. 

Konsumtionsfaktorer i sin tur är alla bakomliggande omständigheter som kan förklara beslut kring 

konsumtion. Uppsatsen kommer att utgå ifrån konsumtionsbeteende i förhållande till varor som är 

svåra att definiera och kategorisera som antingen nödvändighetsvara eller lyxvara. Varorna befinner 

sig därmed i en slags gråzon och det bidrar till att göra denna studie speciell. Frågor som uppstår 

kring konsumtion utifrån detta perspektiv är bland annat vad som faktiskt är de avgörande 

faktorerna bakom ett köp. Spelar det någon roll hur konsumenten kategoriserar varorna och hur 

påverkar det i så fall konsumtionsbeslutet? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera vad som ligger till grund vid konsumtion av 

varor som kan anses ligga i gråzonen mellan kategorierna nödvändighetsvara och lyxvara. 

Undersökningen syftar även till att se om det föreligger skillnader i hur varorna kategoriseras inom 

olika åldersgrupper. Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: 

 

 Vilka faktorer ligger till grund för beslut om konsumtion av varorna? 

 Påverkas beslutet av hur konsumenten kategoriserar varorna, lyxvara eller 

nödvändighetsvara? 

 Föreligger en skillnad i kategoriseringen av varorna mellan olika åldersgrupper? 
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1.3 Genomförande  

Undersökningsmetoden för arbetet kan delas in i två delar, sekundärkällor i form av redan befintliga 

teorier och forskning samt egen insamlad primärdata. Primärdata har samlats in genom en 

enkätundersökning och genomförandet av denna kommer att beskrivas utförligt efter teoriavsnittet. 

Tillvägagångssättet motiveras med att omfattande och relevant sekundärt material skapar en bra 

utgångspunkt som sedan kompletteras av primärdata. Litteraturen innehåller till viss del äldre källor 

som tar upp traditionella teorier kring konsumtion. Dessa är trots sin ålder ändå motiverade att 

användas därför att de fortfarande är de bästa av sitt slag och används av forskare än idag. De 

traditionella synsätten blir även mer anpassningsbara till dagens forskning genom att de i denna 

studie kompletterats av nyare och mer modernare teorier. De traditionella teorierna presenteras i 

teoridelen i sin ursprungliga form men tillämpningen av dem anpassas för att kunna ge relevanta 

förklaringar till fenomenet konsumtion i dagens samhälle. 

 

Med hänsyn till tidsramen för arbetet så har en så omfattande undersökning som möjligt gjorts av 

redan befintligt material. Den informationen som söktes fram gav en bild av vad som är aktuellt inom 

forskarvärlden just nu samt vad som har forskats om tidigare. Det befintliga materialet gav även en 

bild av om insamling av primärdata kunde vara aktuellt och inspiration har kunnat hämtas från andra 

liknande studier kring konsumtionsbeteende. Karlsson et al. (2003) är ett exempel på detta som 

syftar till att fastställa vad som avgör konsumtion av lyxigare varor. Inkomst visade sig ha en stor 

betydelse liksom faktorer så som den individuella strävan efter att konsumera samt en social 

jämförelse med vad andra köper och äger. Studien tog fram ett antal hypoteser som testades och 

utifrån stickprovet kunde de dra slutsatser om populationen. Vad som skiljer Karlsson et al. från vår 

studie är att osäkerheten kring kategoriseringen av varor undersöks och inte endast konsumtion av 

lyxigare varor. Vi har också valt att använda en annan metod och istället genomfört en mindre 

undersökning där det viktiga inte har varit att generalisera. Det viktiga har istället varit att se till de 

subjektiva uppfattningarna kring konsumtion hos den grupp som deltog. Det har även varit av 

intresse studera forskning med olika synsätt och idéer kring konsumtion för att enklare kunna föra en 

bra diskussion om de data som har tagits fram.  
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2. KONSUMTIONSTEORI  

I detta avsnitt presenteras sammanfattningsvis konsumtionsteorier och tidigare forskning som är 

relevant för arbetes problemformulering och syfte. 

 

2.1 Traditionell konsumtionsteori  

Den traditionella konsumtionsteorin är baserad på tre olika antaganden. Dessa tre antaganden 

grundar sig i att människan beter sig rationellt när beslut om konsumtion ska fattas för att nå så hög 

nytta som möjligt. Det första antagandet är att konsumenter har tydliga preferenser när det gäller att 

välja vissa varor framför andra. Det andra är att budgetrestriktioner föreligger vid konsumtionsvalen, 

alltså att konsumenten har en begränsad inkomst som kan spenderas. Givet dessa två antaganden 

uppstår det tredje som är att konsumenten alltid väljer att köpa den kombination av varor som 

maximerar nyttan eller ger så hög tillfredsställelse som möjligt. Genom att studera dessa faktorer kan 

förståelsen öka för hur förändringar i inkomst och pris påverkar beteendet hos konsumenter och 

marknaden i sin helhet. (Frank & Cartwright, 2013) 

 

När det kommer till att förklara det första steget i den traditionella konsumtionsteorin, preferenser 

hos en individ, bygger även detta på fyra antaganden. Preferenser antas först och främst vara 

kompletta, det vill säga att alla varor kan rangordnas och jämföras. För det andra anses de vara 

transitiva vilket innebär att om alternativ A är bättre än B och B är bättre än C, så är A bättre än C. 

För det tredje är de omättliga, individen är aldrig fullt tillfredsställd utan mer är alltid bättre än 

mindre. Preferenserna antas till sist vara konvexa vilket innebär att en mix av varor är att föredra 

framför enbart konsumtion av en och samma vara. En konsuments preferenser kan beskrivas både 

grafiskt (se figur 1) och matematiskt i form av olika indifferenskurvor. Indifferenskurvornas utseende 

beror på de fyra antaganden och representerar alla kombinationer av varor som ger en konsument 

samma nyttonivå. För att förklara en konsuments preferenser matematiskt används ekvation 1. Den 

beskriver hur många enheter av vara Y en konsument är villig att ge upp för att få en till enhet av 

vara X (-Δy/Δx) men ändå behålla samma nytta, det vill säga vad marginalnyttan (MRS) är för vara X. 

(Pindyck & Rubinfeld, 2013)  

MRS = −
∆y

∆x
 

(1) 

 

På grund av att alla människor har en begränsad inkomst och därigenom begränsade 

konsumtionsmöjligheter är den andra avgörande faktorn för konsumtionsbeteende 

budgetrestriktionen. Ekvationen för budgetlinjen visas i ekvation 2 som visar alla kombinationer av 
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vara X och Y (PxX + PyY) som är möjliga när den totala summan för all konsumtion är lika med den 

totala inkomsten (I). (Pindyck & Rubinfeld, 2013) 

 

PxX +  PyY =  I (2) 

Givet konsumentens preferenser och budgetlinjen kan sedan beslut om konsumtion tas utifrån de 

konsumtionsmöjligheter som finns. Valet måste tillslut ligga inom budgetlinjen samtidigt som det ger 

konsumenten den bästa kombinationen av varor och tjänster. (Pindyck & Rubinfeld, 2013) 

 

Figur 1. Indifferenskurvor och budgetrestriktion. Optimal nyttomaximering.  

 

 

I figur 1 presenteras en konsuments preferenser (kurva 1, 2 och 3) och budgetlinjen grafiskt. Figuren 

visar hur den maximala nyttan nås när budgetlinjen tangerar indifferenskurva nummer två i punkt A. 

Där kan den indifferenskurva med högst nytta väljas inom den budgetrestriktion som finns. 

Sambandet kan även beskrivas matematiskt i form av ekvation 3. 

 

MRS = Px/Py (3) 

Villkoret som är beskrivet i ekvation 3 visar på att den maximala nyttan är nådd när marginalnyttan 

(MRS) är lika med marginalkostnaden (Px/Py). Marginalnyttan beskriver värdet av att konsumera 

ännu en enhet av vara X medan marginalkostnaden beskriver kostnaden av denna vara. (Pindyck & 

Rubinfeld, 2013) 

Källa: Egen bearbetning utifrån Pindyck & Rubinfeld, 2013 
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De antaganden som den traditionella teorin utgår ifrån är kritiserade på grund av att de inte alltid är 

helt realistiska när det kommer till praktiken. Preferenser kan vara otydliga och variera beroende på 

situation. De konsumtionsval som en konsument gör är inte heller alltid nyttomaximerande. Därför 

har ett bredare begrepp inom konsumtionsbeteende blivit allt vanligare med tiden “behavioral 

economics” (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Behavioral economics tillhör de modernare 

konsumtionsteorina och har mer realistiska antaganden om det mänskliga beteendet och utgår ifrån 

att det är mer komplext än vad som beskrivs i den traditionella modellen. Colin Camerer (2005) är en 

av forskarna inom området och han förklarar vikten av framförallt den psykologiska faktorn vid 

köpbeslut så som rationalitet, självkontroll och det egna intresset. Han beskriver även att det finns en 

brist hos den traditionella teorin när det kommer till osäkra preferenser, förändring över tid samt det 

faktum att perfekt information sällan kan uppnås. Osäkerhet och informationsbrist kan leda till att 

konsumenter inte konsumerar på bästa sätt och det är svårt att uppnå den maximala nyttan. Hur 

mycket information som finns tillgänglig för konsumenten kan då vara avgörande för om ett köp 

uppstår eller inte (Carlton & Perloff, 2015). På grund av problemet som uppstår vid osäkerhet kring 

konsumtionsbeslut då det råder brist på information utvecklade von Neumann och Morgenstern en 

modell för val vid osäkerhet som kallas “Expected utility model”. Den beskriver hur en konsument 

kommer att välja mellan osäkra alternativ så att individens förväntade nytta maximeras. Den 

förväntade nyttan är då summan av respektive sannolikhet av att nyttan inträffar (Neumann & 

Morgenstern, 2004). 

 

Lancaster (1966) utvecklade den traditionella teorin i sin skrift “A new approach to consumer 

theory”. Där argumenterade han för att valet vid konsumtion inte är så enkelt som den traditionella 

nyttomaximeringsteorin framställer det. Lancaster förklarade det istället som att det är varornas 

egenskaper som ger nytta och inte varorna i sig. Konsumtion kan därför ses som en aktivitet som 

uppstår när konsumenten nyttjar varornas egenskaper. En annan forskare som har förespråkat att 

den traditionella konsumtionsteorin behövde utvecklas var Gary Becker. Han förespråkade vikten av 

personliga och sociala faktorer vid konsumtionsval och att dessa borde finnas representerade när det 

kommer till teori kring konsumtionsbeteende. Genom att han introducerade detta gick han ifrån 

antagandet om att konsumenter alltid tar rationella beslut och förklarade istället preferenser och 

konsumtionsbeteende utifrån ett mer beteendevetenskapligt perspektiv. Socialt kapital, personligt 

kapital och normer var några av de faktorer som han hade fokus på (Becker, 1996). 
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2.2 Modern konsumtionsteori  

Modernare teorier, i konstrast till de mer traditionella, lägger ett större fokus på vad som anses vara 

irrationella mänskliga beteenden som påverkar konsumtionsmönster. Avstånd tas även ifrån idén om 

att konsumenten alltid agerar egennyttigt. De faktorer som tas upp inom den moderna 

konsumtionsteorin kan delas in i två huvudkategorier, de externa och interna. De externa faktorer 

som berör exempelvis miljön och människorna i konsumentens omgivning. De interna faktorerna 

utgår istället bland annat ifrån konsumentens individuella egenskaper som har påverkan på 

konsumtionsbeteendet. Nedan presenteras delar ur respektive kategori som är relevanta för denna 

studie. 

 

2.2.1 Kulturella och sociala faktorer 

En utgångspunkt för att beskriva de externa faktorerna är den så kallade stimuli-respons-modellen 

som beskriver hur konsumentens köpbeslut påverkas av händelser eller externa faktorer i 

omvärlden. De externa faktorerna är övergripande omvärldsfaktorer eller olika former av 

marknadsföring som påverkar individers konsumtionsbeteenden. Omvärldsfaktorerna innefattar 

bland annat rådande politisk situation, det samhällsekonomiska läget och teknologiska aspekter. De 

externa händelserna påverkar i sin tur interna faktorer så som köparens karaktär och beslutprocess 

som leder fram till köparens konsumtionsval. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013)  

 

Omvärldsfaktorerna innefattar även kulturella och sociala aspekter som har en viktig roll i att förklara 

konsumtionsbeteenden som undersöks i denna uppsats. Kulturella faktorer är den påverkan 

samhället i stort har på individers konsumtionsbeteenden. Den övergripande synen som samhällets 

invånare har på konsumtion avgör vad som anses vara acceptabelt samt hur alla förväntas bete sig. 

Inom varje kultur så delar de flesta individer ett antal gemensamma värderingar. Dessa värderingar 

är i sin tur föränderliga och ändras allteftersom nya tankar och idéer formas och byter ut eller 

blandas upp med de gamla. Kulturer både påverkar och påverkas av den sociala omgivningen, som i 

sin tur påverkar hur individer relaterar till varandra (Solomon, 2015). Ng och Lee (2015) beskriver 

kulturen som den övergripande faktorn som formar och påverkar individers omdöme och känslor vid 

olika köpbeslut. De beskriver vikten av att förstå hur kulturen i ett samhälle kan påverka en 

konsuments beteende för att kunna förstå köpbeslut. Kulturen formar alltså känslorna som influerar 

hur en individ känner inför ett köp, om det känns bra eller dåligt, som i sin tur avgör om ett köpbeslut 

uppstår.    
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De sociala aspekterna hör som tidigare nämnts ihop med kulturen i ett samhälle och handlar om 

påverkan individer i konsumentens närhet har på köpbeteendet. Känslan av grupptillhörighet är 

generellt sett viktig för individer och köpbeslut anpassas efter vad som anses acceptabelt av gruppen 

i stort och vad som förväntas av individen som konsument. Information om detta får konsumenten 

genom att iaktta andra i den sociala miljön. Önskan om att passa in och efterlikna de personer som 

individerna ser upp till kan vara den bakomliggande orsaken till ett visst köp (Solomon, 2015). Social 

status påverkar i sin tur de psykologiska aspekterna hos en individ och har en viktig roll när det 

kommer till marknadsföring och försäljningsstrategier hos företag. En individ tillhör normalt flera 

grupper så som familj, arbetsplatser och vänskapskretsar och har olika roller och status i varje grupp. 

Konsumtionsbeteenden kan variera och påverkas beroende på vilket sammanhang individer befinner 

sig i och vad de har för status i det sociala umgänget (Kotler et al., 2013). Saito (2015) presenterar i 

sin studie en två sorters altruistiskt beteende. Altruism definieras som viljan att vara till nytta eller 

göra något gott för andra även om det är på egen bekostnad. Oren altruism är i sin tur när en individ 

utåt sett handlar altruistiskt i syfte att vinna på det själv. Orsaken kan vara att individen vill att andra 

ska se upp till detta eller för att undvika att andra ser ner på ett själviskt agerande. Studien kom fram 

till att det inte alltid är enkelt att avgöra om en individ är helt altruistisk eller självisk. 

 

2.2.2 Personliga faktorer 

När det kommer till interna faktorer så innefattar dessa bland annat personliga faktorer och 

karaktärsdrag så som ålder, yrke, personlighet och livsstil. Här är det konsumentens unika situation 

och egenskaper som är avgörande när det kommer till konsumtionsbeslut. Vissa produkter väljer 

konsumenter att köpa därför att de tar fram en sida hos dem själva som de tycker om, eller i motsats 

döljer en sida de tycker mindre om. Individer identifierar sig till viss del med saker de äger och hur de 

värderar sig själva påverkas av föremålen. Individer försöker också leva upp till omgivningens 

förväntningar på hur de ska vara (Solomon, 2015). Forskning visar att en individs personlighet kan 

vara avgörande för hur denna agerar och konsumerar vid exempelvis en lågkonjunktur. Detta kan 

variera beroende på om personen i fråga är villig att ta risker, hur den ser på konsekvenser och om 

individen är materialist eller inte. Är en individ villig att ta risker och bekväm med det kan 

konsumtionsbeteendet se annorlunda ut jämfört med någon som inte gillar risker (Ang, 2000).   

 

Personliga faktorer kan även innefatta karaktärsdrag eller graden av självkontroll en person har. 

Östling (2009) skriver att brist på självkontroll kan orsaka köp som senare ångras av konsumenten. 

Tidigare forskning visar att individer skattar nutiden högre än framtiden och föredrar ett köp som 

sker idag framför ett imorgon. Detta kan vara en orsak till problem med självkontroll i situationer då 

ett stort utbud av varor finns att tillhandahålla här och nu. Konsumenter tycks inte inse att det värde 
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individen sätter på en vara i stunden kan ändras framöver. Baumeister (2002) i sin tur skriver om hur 

brist på självkontroll hos individer bör studeras för att förstå varför konsumenter köper saker på 

impuls. När ett impulsköp sker är det oplanerat och spontant, ofta kommer det sig av att en känsla av 

att vilja köpa något dyker upp vilket konsumenten agerar utifrån utan att tänka efter. Köpet kan 

därmed gå emot de långsiktiga planerna och vad personen tänkt sig. Konsumenter kan uppleva att de 

i och med impulskänslan som dyker upp förlorar kontrollen över hur de agerar. Det kan leda till ett 

beteende och beslutsfattande där konsumenten själv upplever att den handlar för mycket i 

förhållande till om impulserna hade kunnat kontrolleras. 

 

2.2.3 Psykologiska faktorer 

De interna faktorerna innefattar också psykologiska förutsättningar. Då handlar det framförallt om 

en människas motivation, erfarenhet och attityd (Kotler et al., 2013). Processen kring beslutsfattande 

i konsumtionssituationer kan delas in i tre varianter. Dessa tre är kognitivt, vanemässigt samt 

känslomässigt beslutsfattande (Solomon, 2015). Det kognitiva beslutsfattandet grundar sig i olika 

steg av tankegångar som konsumenten går igenom innan ett eventuellt köp. Det första individen gör 

är att uppmärksamma att det finns ett behov eller önskan om att köpa något. Ett behov uppstår när 

situationen individen befinner sig i har försämrats eller vill ha mer och detta kan åtgärdas genom 

konsumtion. För att kunna fatta ett beslut om eventuellt köp så söks information. Informationen 

hämtas från individens egen minnesbank av produkter samt från källor så som exempelvis reklam 

och vänner. Oavsett vilken vara det gäller så varierar det mellan individer hur stor mängd information 

som samlas in. Sökningen tenderar vara mer omfattande i de fall då individer anser att det är ett 

viktigt köp, eller när behovet av information kring köpet relativt andra köpbeslut är större, eller då 

relevant information är enkel att komma över. Efter detta utvärderas de alternativ som har tagits 

fram och beslut fattas. Köpbeslutet utvärderas sedan av konsumenten och resultatet av denna 

utvärdering påverkar konsumentens framtida beslutsfattande. Den kognitiva beslutsprocessen är 

tidskrävande och det är ett orealistiskt antagande att konsumenten går igenom alla steg som beskrivs 

ovan (Solomon, 2015). 

 

Vanemässigt beslutsfattande i sin tur går betydligt fortare och sker med liten eller ingen 

tankeansträngning, dessa köp går ofta på rutin. Konsumenter nöjer sig ofta här med ett 

tillfredsställande resultat av köpet till skillnad från det kognitiva beslutsfattandet då konsumenten 

strävar efter att nå bästa resultat. När köpet görs rent vanemässigt baserar konsumenten sitt beslut 

på information och kunskaper som den redan har. Känner konsumenten inte till en vara så görs 

antaganden utifrån associationer till bland annat liknande varor, varumärket, priset eller ursprung. 

Det här är genvägar som konsumenten tar i beslutsprocessen för att minska tidsåtgången (Solomon, 
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2015). Den tredje varianten av beslutsfattande är det känslomässiga som baseras på reaktioner som 

uppstår hos konsumenten, snarare än en process av rationella tankegångar eller befintlig information 

och kunskap. Väcker en vara positiva känslor köps denna oavsett om de finns ett identiskt billigare 

alternativ. Detsamma gäller negativa reaktioner som vissa varor ger upphov till hos en konsument 

som då fattar beslut om att inte köpa denna vara. Andra faktorer som spelar in här är 

sinnesstämningen för stunden hos konsumenten (Solomon, 2015). Exempelvis skriver Baumeister 

(2002) om sinnesstämningar och dess påverkan på konsumtion. När individer känner sig mentalt 

nedstämda blir strävan efter att må bättre starkare. Det påverkar deras handlingar och får 

konsumenter att köpa saker som de egentligen inte behöver eller planerat. Detta gäller inte minst 

när konsumenten är tillåtande till att unna sig något för att må bättre (Baumeister, 2002). 

 

Andra exempel på psykologiska faktorer som spelar in vid konsumtionsbeslut är om en individ 

betraktar sina konsumtionsvanor när beslut om köp fattas. Ser individen till tidigare köp som han 

eller hon har gjort så kan ett köp av en vara kännas överflödig. Väljer konsumenten istället att inte 

beakta dessa utan endast ser till det enskilda köpbeslutet så kan köpet kännas skälig för stunden. 

Med andra ord så påverkas konsumenters köpbeslut av om de ser till helheten eller inte (Östling, 

2009). Även graden av strävan att konsumera påverkar vad de köper. En hög grad av strävan kräver 

mer omfattande konsumtion för att nå tillfredsställelse. Om en individ inte är nöjd med sin 

konsumtion på grund av att de vill ha mer, så finns indikationer på att de väljer att öka sin 

konsumtion istället för att inte kräva lika mycket för att nå tillfredsställelse med konsumtionen som 

den är (Karlsson et al., 2003). 

 

2.3 Behovshierarki 

Maslows (1987) berömda behovshierarki beskriver hur människors behov eller mål kan delas upp i 

fem kategorier: (1) fysiologiska behov, (2) trygghetsbehov, (3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 

(4) behov av uppskattning samt (5) behov av självförverkligande (se figur 2). Med hjälp av Maslows 

behovshierarki, även kallad behovstrappa, kan till viss del konsumtionsbeteenden och processer 

kring beslutsfattande förklaras. Den moderna konsumtionsteorin beskriver hur 

konsumtionsbeteenden påverkas av bland annat kulturella, sociala, personliga och psykologiska 

aspekter. Maslow ger en fördjupad kunskap om dessa aspekter ur ett beteendevetenskapligt 

perspektiv. Behovshierarkin skapar förståelse för hur behov uppkommer, påverkar och tillfredsställs 

hos människor och detta kan sedan förklara vad vissa konsumtionsbeteenden grundar sig i och hur 

konsumtionsbeslut tas. 
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Tanken med hierarkin är att visa hur människans behov rangordnas med de mest grundläggande 

först. När ett visst behov är i fokus så kretsar individens tankar kring detta och vad som kan 

tillfredsställa det. Efter att sen behovet är tillfredsställt så hamnar ett nytt behov i fokus. Innehållet i 

kategorierna tillfredsställs sällan fullt ut och behoven är inte heller alltid helt åtskilda från varandra. 

Det bör påpekas att individer inte alltid agerar utifrån vad de själva egentligen vill vilket innebär att 

Maslows teori inte alltid överensstämmer med verkligheten (Maslow, 1987). Den ger ändå en 

generell bild av hur människor fungerar och agerar utifrån de behov som beskrivs. Individer i dagens 

västerländska samhälle kan i de flesta fall anses befinna sig högre upp i behovstrappan än tidigare 

och därför har studien ett större fokus på de tre övre kategorierna. 

 

Figur 2. Maslows behovshierarki.  

 

 

Källa: Egen bearbetning utifrån Solomon, 2015 

 

De mest grundläggande behoven i hierarkin är de fysiologiska. Till dessa räknas bland annat sömn, 

hunger och törst. Dessa är överordnade behoven i övriga kategorier och människan prioriterar att 

tillfredsställa de fysiologiska behoven före de andra. När de fysiologiska behoven är tillräckligt 

tillfredsställda så förflyttar individen sitt fokus mot trygghetsbehoven. Dessa behov utgörs bland 

annat av skydd mot faror i individers omgivning så som sjukdom och mänskligt våld, men tar sig även 

uttryck i form av individers önskan om fast anställning, sparkonton och försäkringar. Som 

konsumenter kan individer uppleva en trygghetskänsla av att välja att köpa varor som är bekanta och 

välkända för dem. Liksom för de fysiologiska behoven så är behovet av trygghet ofta tillräckligt 

tillfredsställt hos vuxna friska individer i västerländska samhällen. (Maslow, 1987) 
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Efter de två mest grundläggande behoven tar Maslow upp gemenskap- och tillgivenhetsbehoven. 

Människor upplever det som viktigt att ha tillgivna relationer och att känna gemenskap med andra i 

en grupp där individen har en betydelsefull roll. Det handlar både om att få och att ge tillgivenhet. I 

den fjärde kategorin av behov beskriver Maslow att människor även har ett behov av att både få, ge 

det till andra och att känna uppskattning gentemot sig själva. Detta stärker självförtroendet och 

självkänslan. Olika faktorer har en roll i att tillfredsställa dessa behov. Dels känslan av att prestera, att 

känna sig tillräcklig, självsäker och uppleva självständighet och frihet. Det kan även vara viktigt för 

individen att skapa sig ett gott anseende och på så sätt få respekt från andra. Uppmärksamhet, 

erkännande och känslan av att vara betydelsefull är andra viktiga faktorer. Tillfredsställs inte 

behoven inom denna kategori kan individen uppleva mindervärdeskänslor som leder till modlöshet 

eller kompensationsbeteenden. (Maslow, 1987) 

 

I de fall då behoven i de tidigare kategorierna är tillräckligt tillfredsställda kommer individer att söka 

efter självförverkligande som är det sista behovet i behovshierarkin. Tillfredsställande av behovet ska 

göra individen slutgiltigt lyckliga. Självförverkligande i sammanhanget är då människor ägnar sig åt 

just det som de är ämnade att göra. Maslow skriver: “what a man can be, he must be” (1987:382) 

och menar då att varje individ bör se till sina inneboende möjligheter och syssla med det som passar 

dem bäst. Det kan vara både en yrkesroll eller något individen sysslar med på sin fritid. (Maslow, 

1987) 

 

2.4 Nödvändighets- och lyxvara 

Lyxvaror och nödvändighetsvaror kan definieras på olika sätt, ett exempel är att definiera dem 

utifrån inkomstelasticiteten. Inkomstelasticiteten förklarar förändringen av den efterfrågade 

kvantiteten av en vara till följd av en förändring i den genomsnittliga inkomsten på marknaden för 

varan. Om den efterfrågade kvantiteten för en vara ökar mindre än inkomstökningen på en marknad 

definieras denna som en nödvändighetsvara och inkomstelasticiteten ligger då inom ett intervall på 

noll och ett (Frank & Cartwright, 2013). Det finns också mindre strikta och mer subjektiva definitioner 

av vad som kategoriseras som en nödvändighetsvara. Enligt NE (2016) är nödvändighetsvaror varor 

som är helt nödvändiga i vardagen eller för ett speciellt syfte. Enligt Solomon (2015) är det en 

subjektiv värdering vad som är en nödvändighet och detta skiljer sig åt mellan individer. Därmed 

kommer inte samma varor att kategoriseras som nödvändiga av olika konsumenter. Vid denna typ av 

konsumtion vill individer tillfredsställa behov där det främst är varornas objektiva eller materiella 

egenskaper som är av intresse. Denna studie undersöker hur de svarande i enkätundersökningen 
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själva uppfattar sin konsumtion och därför kommer de två mer subjektiva definitionerna att 

användas då de är bättre lämpade för arbetets syfte och problemformulering. 

 

Lyxvaror kan definieras som varor med en inkomstelasticitet större än ett, och där den efterfrågade 

kvantiteten därmed ökar mer än proportionerligt med en ökad inkomst. Konsumtionen av dessa 

varor är med andra ord beroende av inkomstfaktorer (Frank & Cartwright, 2013). Solomons (2015) 

beskrivning av skillnaden mellan vad konsumenter verkligen behöver och vad de begär har i denna 

uppsats applicerats på definitionen av en lyxvara. Lyxvaror är något som individer vill ha men som 

inte direkt tillfredsställer ett fundamentalt behov, utan snarare ger tillfredsställelse på ett mentalt 

plan. Kulturell och social påverkan kan ge upphov till detta konsumtionsbegär. Även Dubois och 

Duquesne (1993) definition av lyxvaror är användbar i uppsatsen. De beskriver det som att 

konsumtion av lyxvaror kan ha symboliska värden och att det kan handla om en önskan hos individen 

att utvecklas som person eller visa sina värderingar genom konsumtionen. Solomon (2015) skriver 

fortsättningsvis att det skiljer sig åt vilka varor som olika konsumenter klassificerar som lyx eller 

nödvändiga. Det är en subjektiv värdering där individers egen uppfattning avgör och denna värdering 

kan ändras. Med andra ord kan en och samma vara kategoriseras olika av konsumenter och samma 

konsument kan ändra uppfattning om hur varan bör kategoriseras.  

 

När denna definition av lyx-och nödvändighetsvaror är gjord går det att koppla de varorna till 

Maslows behovshierarki. Maslow (1987) beskrev som tidigare tagits upp de mänskliga behoven 

utifrån olika steg där de mest nödvändiga behoven är de fysiologiska och trygghetsbehoven. Dessa 

två första kategorier i behovshierarkin kan kopplas till nödvändighetsvaror. Konsumtion av varor som 

tillfredsställer fysiologiska samt trygghetsbehov är något som sker regelbundet i individers vardag 

och uppfyller praktiska och fysiska behov de har. I dagens samhälle skulle det även kunna ses en 

tendens till att människor anser att allt fler behov är nödvändiga och det är en självklarhet att dessa 

är uppfyllda. Det skulle kunna beskrivas som att vi flyttar oss allt högre upp i Maslows behovstrappa. 

Exempelvis kan det vara självklart för vissa att behov så som gemenskap och tillgivenhet, den tredje 

kategorin i Maslows behovshierarki, är tillfredsställda. Det blir i och med det självklart för dessa 

individer att konsumera varor som uppfyller dessa behov, varorna blir därmed nödvändiga. Varor 

som köps för att tillfredsställa behov i de två sista kategorierna kan i sin tur mer kopplas till 

konsumtion av lyxvaror. Vad som klassificeras som nödvändighets- respektive lyxvara är subjektivt 

och gränsen för vart i behovshierarkin konsumtionen av varor går från nödvändig till lyx varierar på 

grund av detta. 
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Karlsson et al. (2003) söker svar på hur konsumtion av mindre nödvändiga varor eller lyxvaror ser ut. 

Forskningsrapporten tar upp flera aspekter kring konsumtionsbeteenden och faktorer bakom 

konsumtionsbeslut. Författarna beskriver att individer har olika hög strävan efter att konsumera och 

äga varor som kan anses vara mindre nödvändiga eller till och med lyxiga. Denna strävan är ett 

personligt mål som individen har med sin konsumtion, och beskriver i vilken omfattning 

konsumenten anser att olika varor är nödvändiga. Desto högre grad av strävan desto fler varor anses 

vara nödvändiga att konsumera. Det finns ett samband mellan denna strävan och den mängd som 

konsumeras. Strävan påverkas i sin tur av hur individens ekonomiska situation ser ut, har personen 

en god ekonomisk situation så konsumeras mer. En social jämförelse kan påverka vilka varor som en 

konsument anser vara nödvändiga, det vill säga att varor kan anses nödvändiga enbart på grund av 

att andra konsumerar eller äger dem. (Karlsson et al., 2003) 
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3. ENKÄT  

Efter en genomgång av teori och tidigare forskning samlades primärdata in med hjälp av en 

enkätundersökning. Enkätformuläret finns längst bak i bilagan och nedan presenteras metoden för 

enkätundersökningen.  

 

Enkäten riktade sig till individer i alla åldrar med frågor gällande deras syn på sina konsumtionsvanor 

och olika konsumtionsbeslut. Data från enkätsvaren gav kompletterande information till de teorier 

och tidigare forskning som har presenterats i arbetet. Valet att samla in primärdata baserar sig på att 

det förenklar besvarandet av det specifika syftet och frågeställningen. Genom att samla in eget 

material har vi även haft möjligheten att i större utsträckning ha inflytande över de data som använts 

i resultatet, analysen och slutsatsen. 

 

För att kunna formulera enkätfrågor som inte var alltför ospecifika och samtidigt skilja 

enkätundersökningen från tidigare studier ställdes frågor angående konsumtion utifrån två specifika 

varor. De två varorna som valdes var en surfplatta och en armbandsklocka. Valet av de två varorna 

grundar sig bland annat i att de enligt oss kan vara svåra att klassificera som antingen nödvändighets- 

eller lyxvara eftersom konsumenterna kan ha olika sätt att se på varan och deras 

användningsområden. Med tanke på den teknikutveckling som skett och att möjligheten till att ta 

reda på tiden genom exempelvis mobiltelefoner så är individer inte längre lika beroende av en 

armbandsklocka när det kommer till det praktiska syftet. Idag kan armbandsklockor istället tänkas 

vara mer som en accessoar för många. På grund av förändringen över tiden är det också intressant 

att se om det skiljer sig åt hur individer väljer att kategorisera varan beroende på ålder. Surfplattan är 

i sin tur en förhållandevis ny vara som individer i skilda åldersgrupper har haft förutsättning att skapa 

mer liknande synsätt till. Det är istället en vara som kan användas till olika saker beroende på om den 

köps för praktiska syften eller mer som underhållning. En annan anledning till att dessa två varor 

användes i enkätundersökningen var att båda varorna uppfattas av oss som något som finns i stor 

utsträckning i samhället. Vi är medvetna om att varorna kan skilja sig åt på grund av att det finns 

många varianter av varorna. En armbandsklocka kan exempelvis vara avancerad, så som en smart 

watch, samtidigt som det finns andra enklare modeller som är mer till för att se bra ut. Det finns även 

många varianter när det kommer till surfplattor där pris och kvalitet kan variera. Genom att vi inte 

har specificerade i enkäten vilken variant vi menade var det istället upp till de svarande att 

bestämma hur de såg på varan och utifrån det fundera på vad som skulle vara viktigt vid ett 

köpbeslut. Utifrån de två varorna undersöktes sedan konsumtionsbeteende och 
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konsumtionsmönster med fokus på vilka faktorer som skulle vara avgörande vid ett köp, hur 

konsumenterna kategoriserade varorna samt om det skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna.  

 

En enkätundersökning valdes som metod för insamling av primärdata då det var ett lämpligt 

tillvägagångssätt med hänsyn till arbetets begränsade tidsutrymme, omfattning och syfte. Det går 

även snabbare att genomföra metoden i förhållande till exempelvis intervjuer eller fokusgrupper. 

Andra fördelar med enkäter är att frågorna inte formuleras på olika sätt och därigenom uppfattas de 

lika av respondenterna. Nackdelar som finns med metoden är att antalet frågor som kan ställas är 

begränsade och att bortfallet oftare blir större vid en enkätundersökning än vid andra metoder 

(Bryman & Bell, 2013). Dessa problem har vi varit medvetna om vid utformning och genomförandet 

av vår undersökning. Därför har vissa tillvägagångssätt använts för att undvika problemen eller göra 

effekten av dem så liten som möjligt. Exempelvis var målet att utforma en tydlig enkät för att inga 

missförstånd skulle uppstå, samtidigt som den inte gjordes alltför lång så att alla svarande skulle orka 

genomföra den. Insamlingen av enkäter har även genomförts personligen och inte skickats ut via 

post eller mejl för att undvika att svarsfrekvensen skulle bli låg eller att väntan på svar bli alltför lång. 

Genom att direkt samla in enkäterna fanns det inte heller något behov av att skicka ut följebrev vilket 

är tidsbesparande. 

 

3.1 Utformning 

Frågorna i enkäten utformades med hjälp av frågeställningen och den teori som samlats in för att 

uppsatsens syfte på bästa sätt skulle kunna besvaras. Antalet frågor i enkäten valdes ut med 

försiktighet för att undvika överflödiga och onödiga frågor. Med fler frågor hade enkäten blivit mer 

tidskrävande att besvara och risken ökat att vissa inte hunnit svara. Det kunde också ha lett till att de 

svarande hoppat över frågor vilket hade gett internt bortfall (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Därför såg vi till att frågorna rymdes på en fram- och baksida av ett A4 vilket även gjorde det enkelt 

vid svarsinsamlandet. 

 

Enkäten innehöll endast bundna svarsalternativ i form av kryssfrågor samt två frågor där åtta 

alternativ skulle rangordnas. Fördelen med att enbart använda bundna frågor är bland annat att det 

sparar tid både vid sammanställningen av svaren, samtidigt som det krävs mindre av respondenterna 

vid genomförandet. Det finns även nackdelar med denna metod så som att den som svarar inte 

tycker att något alternativ passar eller att det inte finns utrymme för spontana och intressanta svar i 

samma utsträckning som vid öppna frågor (Bryman & Bell, 2013). Trots detta ansåg vi att nackdelarna 



20 
 

vägdes upp av att frågorna blev lättare att förstå och besvara, samt att svaren blev mer jämförbara 

med varandra. 

 

Inledningsvis i enkäten formulerades en kort presentation av oss författare samt enkätens syfte. Efter 

presentationen kom de inledande frågorna som gav svar på ålder, sysselsättning, civilstånd, antal i 

hushållet och inkomst. De svarande delades in i fyra åldersgrupper, dessa grupper var 25 eller yngre, 

26-40, 41-60, 61 eller äldre. Denna uppdelning gjordes för att det lättare skulle gå att jämföra och se 

skillnad på svar för olika åldersgrupper. Frågan angående inkomst formulerades så att det var upp till 

den svarande att bedöma om personen ansåg sig vara låginkomsttagare, medelinkomsttagare eller 

höginkomsttagare. Detta upplägg användes därför att frågan om inkomst kan vara känslig att svara 

på för vissa och genom att den svarande får göra en egen bedömning om hur han eller hon ser på sin 

inkomst undviks problemet.  

 

Efter de inledande bakgrundsfrågorna berördes konsumtion som inte direkt utgick ifrån de två 

specifika varorna utan hade mer med den svarandes konsumtionsvanor i allmänhet att göra. Den 

första frågan var: köper du ofta saker för att ge bort? Den var tänkt att ge svar på om det var vanligt 

att de svarande inte bara köpte saker för att uppfylla sina egna behov och att det därigenom kunde 

finns antydan till altruistiskt beteende hos konsumenten. Den andra av dessa frågor var: unnar du dig 

att köpa varor som du inte egentligen behöver? Denna fråga var tänkt att ge svar på om individerna 

ofta köpte saker som de inte ansåg vara helt nödvändiga samt om det var vanligt att de köpte saker 

för att unna sig. Den sista av dessa frågor var: har du oftast sällskap när du ska köpa något? Frågan 

var tänkt att studera den sociala aspektens betydelse vid konsumtionsbeslut. Hade de svarande ofta 

sällskap så kunde det indikera att de påverkades av personer i sin omgivning vid konsumtionsbeslut 

och att det var av betydelse vad andra tänkte om individens konsumtionsbeteende.  

 

Efter de mer allmänna frågorna angående konsumtionsvanor så formulerades frågor i enkäten 

utifrån de två utvalda varorna, surfplattan och armbandsklockan. Med dessa frågor var det meningen 

att ta reda på vilka faktorer som var mest avgörande för den svarande vid ett hypotetiskt köp. Åtta 

olika alternativ formulerades och valdes ut med hjälp av de teorier och den tidigare forskningen som 

sammanställts i detta arbete. Den svarande fick då ranka de åtta faktorerna efter vilken betydelse de 

kunde ha vid ett köpbeslut. Efter rankningen av faktorerna ställdes frågor angående vikten av att 

samla information innan köp och vart man skulle hitta informationen om de två varorna. 

Avslutningsvis ställdes frågan om hur den svarande skulle kategorisera varorna, som något 

nödvändigt eller lyxigt.  
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3.2 Tillvägagångssätt 

Innan insamlingen av enkäterna påbörjades så genomfördes en pilotundersökning där ett tiotal 

personer tillfrågades att besvara det första utkastet av enkätformuläret. Denna gjordes för att testa 

om enkäten var tydlig, hur lång tid den skulle ta samt om något var felaktigt och behövde ändras. För 

enkelhetens skull var det studenter vid Linköpings universitet som tillfrågades att delta i 

pilotundersökningen. När denna genomfördes upptäcktes att en fråga formulerats felaktigt och även 

att frågorna med rangordning av olika alternativ missuppfattades av några av de svarande. Därför 

ändrades rangordningen om så att det inte skulle missuppfattas hur frågan var tänkt att besvaras. 

 

Efter detta genomfördes undersökningen och enkäter samlades in vid tre tillfällen i cirka två timmar 

per gång. Första gången stod vi på förmiddagen mellan klockan 11:00 till klockan 13:00 och andra 

gången på eftermiddagen mellan klockan 16:00 fram till klockan 18:00. Båda dessa gånger var i 

centrum i Linköping och den tredje gången samlades enkätsvaren istället in mellan klockan 14:00 och 

16:00 på campus vid Linköpings universitet. Anledningen till varför dessa tre tillfällen valdes var att 

det fanns anledning att anta att det var olika människor som rör sig ute på olika tider. När den första 

undersökningen ägde rum vid lunchtid var det möjligt att flertalet av de svarande var personer som 

inte jobbade. Därför valdes ett senare tillfälle den andra gången då många vanligtvis har slutat att 

jobba för dagen. Det gav en jämnare fördelning av individer inom både sysselsättning och ålder. Att 

ett av tre tillfällen genomfördes vid Linköpings universitet motiverades också av att chanserna då 

ökade att få en jämnare fördelning mellan individer.  

 

Så många som möjligt av de som passerande tillfrågades om de ville besvara enkäten och 

målsättningen var att inte välja en viss typ av individ. Vi är medvetna om att tillvägagångssättet inte 

är ett direkt sannolikhetsurval utan snarare ett bekvämlighetsurval där personer som för stunden var 

på plats tillfrågades. Det medför att stickprovet inte är representativt för en viss population som det 

är vid sannolikhetsurval, men det finns trots detta andra övervägande fördelar med denna metod. 

Bekvämlighetsurval kan ge intressant data så länge den används med försiktighet och en 

medvetenhet fanns begränsningar när det gäller generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013). Genom att 

tillfråga individer personligen gav det möjlighet att besvara följdfrågor som de svarande hade under 

tiden som enkäten fylldes i. Vi upplevde att det var en fördel att snabbt kunna förtydliga om 

oklarheter förelåg för den svarande inte minst för att det ökade chansen att få in korrekt besvarade 

enkäter, vilket i sin tur bidrog till att minska antalet bortfall. Den personliga kontakten gav även 

möjlighet att muntligen presentera oss författare och denna undersökning, vilket vi ansåg var bra för 

att väcka intresse och få människor att svara på enkäten. Det kan också ses som en nackdel att de 
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svarande getts möjlighet att ställa följdfrågor eftersom det kan skapa standardiseringsproblem. Om 

de svarande har fått tillgång till olika information så finns risken att frågorna inte tolkades på samma 

sätt och därigenom påverkade svaren (Rosengren & Arvidson, 2002). Vi anser att svaren i det stora 

hela inte påverkade undersökningens tillförlitlighet då endast ett fåtal respondenter ställde 

följdfrågor som krävde information som kan ha påverkat deras tolkning av de aktuella frågorna. 

Resterande följdfrågor handlade mer om enkätundersökningen i sin helhet och var inte kopplade till 

en specifik fråga. 

 

3.3 Urval 

Med hänsyn till rådande tidsbegränsning för att genomföra undersökningen ansåg vi det lämpligt att 

ha som mål att samla in ungefär 100-150 enkätsvar och när undersökningen var avslutad hade 120 

svar samlats in. Utav dessa fanns en del interna bortfall då vissa av de som svarade inte hade fyllt i 

allt eller besvarat en eller flera frågor felaktigt. Av totalt 120 insamlade enkäter var 107 av dem 

användbara, det interna bortfallet låg alltså på närmare 11 %. Genom att enkätsvaren samlades in 

personligen har en viss kontroll funnits över vilka de svarande varit och bortfallet har inte varit lika 

stort som det kunde ha varit vid exempelvis Internetbaserade enkäter eller postenkäter. En 

reflektioner har ändå gjorts över om de svarande kan ha varit en viss typ av individ. Vår uppfattning 

är att de flesta som svarat var personer som dels hade tiden att stanna och svara, dels var tillräckligt 

bekväma med denna slags interaktion samt var villiga att dela med sig av sin personliga uppfattning 

om sitt konsumtionsbeteende. 

 

3.4 Etik 

När enkäten utformades och undersökningen genomfördes var en viktig aspekt, som fanns i åtanke, 

att upprätthålla en bra etisk utgångspunkt. Först och främst var det att respondenterna fick en tydlig 

förklaring till vad undersökningens syfte var och varför den genomfördes. Samtidigt så informerades 

de svarande om att deltagandet var helt frivilligt och att de var anonyma. Ett sätt att göra detta på 

var att ha en inledande presentation på enkätformuläret där denna information fanns med. I 

presentationen framgick det även att enkäterna endast skulle användas specifikt för denna 

undersökning och att enkätsvaren inte skulle delas vidare på något sätt. Fortsättningsvis var det 

också viktigt att alla tänkbara tillgängliga individer tillfrågades att delta i undersökningen för att ingen 

diskriminering skulle ske. Avslutningsvis var en viktig aspekt att resultatet av enkäten presenterades 

ärligt och att svaren som samlats in inte ändrades i efterhand. 
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4. SAMMANSTÄLLNING ENKÄTSVAR 

Kodning och sammanställning av enkäten i Excel åskådliggjorde frekvensen för de olika 

svarsalternativen och utifrån detta skapades diagram och tabeller. Sammanställningen av den 

empiriska undersökningen följer nedan och är strukturerad utefter enkätens utformning. Hela 

enkätens svarsfördelning finns att se i bilagan där svarsalternativen presenteras i både procentform 

och antal.  

 

4.1 Bakgrundsfrågor 

 

 

 

Svaren från bakgrundsfrågorna ger en bild av vilka de 107 respondenterna som deltog i 

enkätundersökningen var. Som figur 3 visar var närmare hälften av de svarande under 26 år gamla 

och den äldsta åldersgruppen bestod i sin tur endast av 5 % av de svarande. Därför kommer 

fortsättningsvis inte den äldsta åldersgruppen finnas med när jämförelse ska göras mellan ålder och 

kategoriseringen av varorna. Mer än hälften av de svarande arbetade och näst största gruppen var 

studerande. Pensionärer och de som inte arbetade var i sin tur en liten andel av de som svarade (se 

figur 4). Denna fördelning och att så många hörde till den yngsta åldersgruppen kan bero på att 
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Figur 4. Sysselsättning. Figur 5. Inkomstnivå. 
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insamling av enkäter vid ett av tillfällena skedde vid Linköpings universitet. Fortsättningsvis svarade 

mer än hälften att de ansåg sig ha en låg inkomst och endast 6 % svarade att de ansåg att de var 

höginkomsttagare (se figur 5). Sammanställningen visar också att ungefär två tredjedelar var i ett 

förhållande och resterande var singlar (se figur 6). Avslutningsvis var ungefär en tredjedel ensamma i 

hushållet och en tredjedel två personer, resterande av de svarande bodde i hushåll med mellan tre 

till sju personer (se figur 7).   

 

4.2 Frågor om konsumtionsvanor 

Figur 8 visar att den största andelen av de svarande ofta köper saker för att ge bort men att det då är 

vid speciella tillfällen. Figur 9 visar att större delen av de svarande ofta eller ganska ofta unnar sig att 

köpa saker de egentligen inte har ett behov av. På frågan som berörde den sociala aspekten kring ett 

köp visar sammanställningen att de allra flesta oftast eller ibland har någon med sig när köpbeslut 

ska fattas (se figur 10). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Köper du ofta saker för att ge bort? 
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4.3 Frågorna utifrån de specifika varorna 

Två frågor ställdes i enkäten där de svarande skulle rangordna hur viktiga de ansåg åtta olika faktorer 

vara, i jämförelse med varandra, vid köp av en surfplatta eller en armbandsklocka. Frågan var: Om du 

rent hypotetiskt skulle köpa en surfplatta/armbandsklocka, vilka faktorer är viktigast för dig? 

Svarsalternativen som fanns att välja på visas i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pris - att varan känns prisvärd i förhållande till vad jag får 

2. Funktionalitet - att varan är praktisk och av god kvalitet 

3. Att den är användbar och tillfredsställer de behov jag har 

4. Tillgänglighet - att varan går relativt enkelt och snabbt att 

hitta och/eller köpa 
5. Up-to-date - att varan är modern och nyare av sitt slag 

6. Många jag känner har en, därför vill jag också ha en 

7. Att köpet får mig att bli glad och må bra 

8. Att den passar mig som person och visar utåt vem jag är 

Tabell 1. Rankningsfrågans åtta svarsalternativ. 
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Nej, aldrig Nej, ibland

Ja, familjemedlemm(ar) Ja, vän(ner)

Ja, någon hjälpsam

Figur 10. Har du oftast sällskap när du ska köpa något? 

Rankning för surfplattan Andel 

Pris 91% 

Funktionalitet 93% 

Användbar & uppfyller behov 91% 

Tillgänglighet 56% 

Up-to-date 29% 

Bekanta har en 4% 

Köpet gör mig glad 29% 

Passar mig & visar vem jag är 8% 

 

 

 

 

Rankning för armbandsklockan Andel 

Pris 85% 

Funktionalitet 93% 

Användbar & uppfyller behov 75% 

Tillgänglighet 47% 

Up-to-date 23% 

Bekanta har en 6% 

Köpet gör mig glad 38% 

Passar mig & visar vem jag är 34% 

 

 

 

 

Tabell 2 & 3. Resultat av rankningsfrågorna. 
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De fyra faktorerna som respektive svarande ansåg vara de viktigaste har i kodningen av enkätsvaren 

getts en etta och resterande fyra gavs en nolla. Tabell 2 & 3 visar därmed hur stor andel av de 

svarande som rankade de olika faktorerna som en av de fyra viktigaste vid ett hypotetiskt köp. 

Beslutet att koda och presentera frågan på detta sätt grundar sig i att en del av de svarande 

numrerade flera alternativ som lika viktiga och det var ett sätt att undvika att vissa enkätsvar inte 

skulle vara användbara.  

 

Både för surfplattan och armbandsklockan var det de fyra översta alternativen som var de viktigaste 

faktorerna vid ett hypotetiskt köp. Utav dessa fyra var den största skillnaden mellan varorna 

alternativ tre “att den är användbar och tillfredsställer de behov jag har”. Där fick surfplattan 16 

procentenheter mer än armbandsklockan. För de fyra minst viktiga svarsalternativen var det en tydlig 

skillnad mellan varorna för svarsalternativ nummer åtta “att den passar mig som person och visar 

utåt vem jag är”. För alternativet svarade 8 % att de anser att det är en av de fyra viktigaste 

faktorerna vid köp av en surfplatta medan 34 % svarade detta för armbandsklockan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Hur skulle du hitta information om utbudet 
av surfplattor innan köp? 
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Figur 12. Hur skulle du hitta information om utbudet 
av armbandsklockor innan köp? 

39%

52%

5% 4%

I butik där varan finns

Söker på Internet

Reklam (ex. TV, Internet, sociala medier)

Frågar vänner/familj



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 och 12 visar att svaren skilde något åt hur de svarande samlar information om utbudet 

beroende på vilken vara det gällde. Vid köp av en surfplatta frågade fler sina vänner eller familjen om 

utbudet än vad de gjorde om de skulle köpa en armbandsklockan. För armbandsklockan var det 

istället vanligare att hitta information i butiken. För båda varorna svarade den största andelen ändå 

att Internet var det ställe som de vanligtvis skulle hitta information på. 

 

Figur 13 och 14 visar hur viktigt det var att samla information innan köp för respektive vara. Från 

figurerna går det att se att det var mer viktigt att samla information innan ett köp av en surfplatta än 

vid köp av en armbandsklocka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Är det viktigt för dig att samla information 
om en surfplatta innan du köper den? 
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Figur 14. Är det viktigt för dig att samla information 
om en armbandsklocka innan du köper den? 
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Figur 15. Om du skulle köpa en surfplatta, vilket 
alternativ stämmer bäst för dig? 
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Figur 16. Om du skulle köpa en armbandsklocka, 
vilket alternativ stämmer bäst för dig? 
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Den sista frågan som ställdes för de båda varorna var: Om du skulle köpa en 

surfplatta/armbandsklocka, vilket alternativ stämmer bäst för dig? Här fanns två alternativ för de 

svarande att välja på. Det första alternativet var att den skulle kännas nödvändig och/eller vara till 

nytta i vardagen. Det andra alternativet var att den skulle kännas lyxig och vara något de unnade sig. 

På denna fråga svarade de flesta att en surfplatta ska vara nödvändig och uppfylla något slags behov 

(se figur 15). Armbandsklockan kategoriserades istället av hälften som en varan som skulle vara 

nödvändig medan andra hälften ansåg att det skulle vara ett lyxigt köp (se figur 16). Kategoriseringen 

såg alltså annorlunda ut för de båda varorna där surfplattan definierades som en nödvändighetsvara i 

stor utsträckning samtidigt som det var mer uppdelat hur de svarande kategoriserade 

armbandsklockan.  
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5. BEARBETNING AV SAMMANSTÄLLNING  
I följande avsnitt kommer sammanställningen att bearbetas utifrån uppsatsens syfte och analyseras 

med hjälp av tillämpbara teorier. Strukturen följer frågeställningens utformning där det mest 

relevanta från sammanställningen lyfts fram. 

 

5.1 Faktorer för surfplattan 

Sammanställningen av de åtta faktorernas olika betydelse vid ett hypotetiskt köp av en surfplatta 

visade att de fyra första alternativen ansågs vara viktigast för respondenterna. Dessa faktorer var 

pris, funktionalitet, att surfplattan är användbar och tillfredsställer ett visst behov samt att den ska 

vara tillgänglig (se tabell 2). Den viktigaste av dessa fyra var i sin tur funktionalitet. Det kan bland 

annat bero på att en surfplatta är en så pass teknisk vara och det krävs en viss kvalité för att den ska 

vara funktionell och praktisk en längre tid. Varans karaktär kan även vara en av anledningarna till att 

alternativ tre var så pass högt rankad, det vill säga att den skulle vara användbar och tillfredsställa ett 

behov. En surfplatta kan användas i många olika syften så som exempelvis arbetsrelaterade 

uppgifter, upprätthålla kontakt via sociala medier, att söka information eller som underhållning för 

både barn och vuxna. Att faktorerna var så pass viktiga för många av de svarande kan även grunda sig 

i att de flesta ansåg att surfplattan skulle vara något nödvändigt och att den skulle vara till nytta om 

den köptes. Alla de fyra första alternativen är faktorer som är nära relaterade till nödvändighetsvaror 

enligt arbetes definition.  

 

Att priset var den näst viktigaste faktorn i undersökningen kan bero på att mer än hälften av 

respondenterna ansåg sig vara låginkomsttagare (se figur 5). Denna svarsfördelning kan i sin tur bero 

på att en stor andel av de som deltog i undersökningen var studenter. Det är allmänt känt att 

studenter oftast lever på en liten budget och de allra flesta har därför troligtvis svarat att de är 

låginkomsttagare. Både den traditionella och moderna teorin lyfter fram inkomstens stora betydelse 

för individers agerande kring konsumtion. Budgetrestriktioner sätter gränser för hur mycket individer 

kan konsumera och variationer i pris på varor påverkar efterfrågan. Köpet av en surfplatta måste 

därför ligga inom de konsumtionsmöjligheter som finns för individen. En surfplatta kan variera i pris 

och det finns billigare respektive dyrare varianter och en individ med låg inkomst kommer därför 

troligtvis att vara mer priskänslig än någon med en hög inkomst. 

 

Att tillgänglighet var en faktor som också rankades högt tyder på att det finns en gräns för hur 

svårtillgängliga varan får vara, det vill säga att det är begränsat hur mycket tid och energi individerna 

är villiga att lägga på köpet. Vart gränsen går skiljer sig naturligtvis åt mellan individer och beror på 
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omständigheter så som personlighet samt livssituation. Mer än hälften svarade att de hittade 

information om utbudet av respektive vara på Internet, vilket skulle kunna ses som ett tidseffektivt 

sätt. Det var även viktigare för respondenterna att samla information innan ett köp av en surfplatta 

än vid köp av en armbandsklocka (se figur 13 och 14). Det kan bero på att de svarande ville att 

surfplattan ska vara så funktionell och användbar som möjligt och att köpet skulle leva upp till vad de 

efterfrågade. Det är också en tekniskt vara som i de flesta fall är mer avancerad än en 

armbandsklocka. Enligt teorin så tenderar sökningen efter information att vara mer omfattande om 

konsumenter anser att det finns ett behov av mycket information relativt andra varor. För att hitta 

en surfplatta som har de tekniska egenskaperna som konsumenten efterfrågar och uppfyller det 

exakta behov som den svarande har kan det därför vara viktigt att ha tillräckligt med information 

innan köpet. 

 

5.2 Faktorer för armbandsklockan 

De svarande rankade även de fyra första alternativen som viktigast för armbandsklockan (se tabell 3). 

Skillnaden för de två varorna var att de svarande ansåg att alternativ ett, tre och fyra inte var lika 

viktiga för armbandsklockan som för surfplattan, däremot ansågs funktionalitet vara exakt lika viktigt. 

Att funktionalitet var så pass viktigt för denna vara kan ha flera orsaker beroende på vilken typ av 

armbandsklocka de svarande hade i åtanke. Vid köp av en mer teknisk avancerad armbandsklocka 

kan den praktiska aspekten ha en stor betydelse för att varan ska uppfylla det konsumenten 

efterfrågar. Om en armbandsklocka istället köps mer som en accessoar kan kvalitet innebära både 

hållbarhet samt påverka det estetiska intrycket. God kvalitet kan vara en statusfaktor som innebär 

att klockan är av det dyrare slaget och eventuellt av ett exklusivt märke. 

 

För armbandsklockan hade svarsalternativ sju och åtta en större betydelse än för surfplattan. Dessa 

två faktorer är mer kopplade till individens subjektiva uppfattning och inte varans objektiva fysiska 

egenskaper. Här spelar konsumentens sociala omgivning, individens personlighet och psykologiska 

förutsättningar en stor roll för konsumtionsbeslutet. Att en större andel svarade att det är viktigt att 

köpet av en armbandsklocka ska göra dem glada kan också bero på att nära hälften av dem ansåg att 

armbandsklockan var lyxig och något de skulle unna sig. Köps inte varan i något särskilt praktiskt syfte 

och mer används som en accessoar så blir troligtvis en sådan sak mer viktigt. Det kan också hänga 

ihop med att fler än hälften av respondenterna svarade att de ofta eller ganska ofta unnar sig att 

köpa varor de inte egentligen behöver (se figur 9). Varan kan då köpas för uppfylla symboliska och 

sociala behov istället för rent praktiska. Om armbandsklockan är mer en accessoar kan det vara 

viktigt vid köpet att den passar konsumentens personlighet ger rätt signaler utåt. Det kan ses som 
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rationellt agerande att vilja köpa saker som passar personen och får den att må bra. Att de svarande 

tyckte att det är viktigt att armbandsklockan visar utåt vem de är tyder på att individen vill 

tillfredsställa Maslows gemenskaps- och tillgivenhetsbehov i den tredje kategorin och fjärde 

kategorin med behov av uppskattning. Köpet av en armbandsklocka kan även bidra till att 

tillfredsställa behov i den femte kategorin, självförverkligande. Individers egen uppfattning av dem 

själva kan påverkas av föremålen de äger och de kan till viss del identifierar sig med dessa. Detta är 

behov högre upp i behovstrappan och är därför inte direkt nödvändiga för att upprätthålla en god 

livskvalitet. Dessa behovskategorier handlar mer om personens egna inre känsla, värderingar, 

självförverkligande och psykiska inställning. 

 

Gemensamt för de båda varorna var att rankningsalternativ sex “många jag känner har en, därför vill 

jag också ha en” var den faktorn som var minst viktig för gruppen som svarade. Detta trots att teorier 

lyfter fram den sociala aspektens betydande roll vid många konsumtionsbeslut och det var därför 

troligt att anta att den även skulle ha en betydande roll vid köp av dessa varor. Resultatet kan bero 

på att det helt enkelt var det minst viktiga alternativet jämfört med de andra men det kan också till 

viss del bero på att konsumenter ofta inte är helt medvetna om hur de påverkas av sin omgivning. 

Nästan alla svarande i undersökningen hade med sig någon ofta eller ibland när de skulle köpa saker 

vilket tyder på att personer i konsumentens närhet kan ha inflytande över köpbeslutet. Brist på insikt 

hos sig själva kan innebära att respondenterna inte har svarat helt i enlighet med hur verkligheten 

ser ut. Detta samt att konsumtion för en och samma individ kan se olika ut beroende på situation gör 

olika individers beslut svåra att helt förutse eftersom de själva inte alltid är medvetna om vad som 

leder fram till vissa beslut. 

 

5.3 Jämförelse mellan kategoriseringen och de åtta faktorerna 

Kategoriseringen av surfplattan respektive armbandsklockan skilde sig åt för de två varorna. Som 

presenterades i kapitel 4.3 så hade de flesta av de svarande köpt en surfplatta för att den kändes 

nödvändig och vore till nytta i vardagen (se figur 15). Fördelningen för armbandsklockan såg däremot 

annorlunda där hälften av de svarande hade köpt varan av anledningen att den kändes nödvändig 

och den andra hälften för att den kändes lyxig (se figur 16). Att en så stor andel av de svarande hade 

valt att köpa en surfplatta för att den var nödvändig kan förklaras utifrån arbetets definition av en 

nödvändighetsvara. En nödvändighetsvara ska enligt definitionen fylla ett speciellt syfte, surfplattans 

många materiella egenskaper kan därför vara en förklaring till att den ansågs kunna vara till nytta i 

vardagen. En nödvändighetsvara är också något som ska uppfylla ändamålsenliga och praktiska 

behov vilket stämmer bra in på en surfplatta då teknik är en stor del i dagens samhälle och blir allt 
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viktigare. Tekniken behövs i den sociala miljön både för att passa in och även rent praktiskt för att få 

tillgång till sociala medier, mejl och liknande. En armbandsklocka som endast utvisar tid och i övrigt 

fungerar som en utsmyckning kan enkelt ersättas av exempelvis en mobiltelefon som visar tiden eller 

annan utsmyckning så som armband. Den blir på så sätt inte en lika nödvändig vara och kan därför i 

större utsträckning definieras som en lyxvara. Utifrån kategoriseringen gjordes sedan en jämförelse 

av hur de svarande rangordnade de åtta faktorernas betydelse (se tabell 4-7). 

 

 

 

De som svarade att surfplattan var ett lyxigt köp ansåg att det var mindre viktigt att den skulle vara 

användbar och uppfylla ett specifikt behov och istället mer vikt vid att den skulle vara up-to-date och 

göra dem glada (se tabell 4 & 5). Fördelningen kan bero på att konsumenter mer unnar sig när de gör 

ett köp av en lyxvara och därför får det större betydelse att köpet gör individen glad. Att up-to-date 

fick en större betydelse kan i sin tur bero på att individen vill unna sig det nyaste men också att 

individen genom köpet önskar öka sin sociala status. De tre ovannämnda faktorer var de som skilde 

sig mest åt beroende på kategoriseringen för surfplattan och i övrigt skilde sig inte rankningen 

speciellt mycket åt. Det kan ha sett annorlunda ut om fler av de svarande hade ansett att surfplattan 

var lyxig i förhållande till antalet som ansåg att den var nödvändig. 

Surfplattan nödvändig  
(92 av 107 svarande) 

 
 

 
Andel 

Pris 90% 

Funktionalitet 93% 

Användbar & uppfyller behov 92% 

Tillgänglighet 57% 

Up-to-date 30% 

Bekanta har en 4% 

Köpet gör mig glad 27% 

Passar mig & visar vem jag är 8% 

 

 

 

 

 

 

Surfplattan lyxig 
(15 av 107 svarande) 

 
Andel 

Pris 93% 

Funktionalitet 87% 

Användbar & uppfyller behov 80% 

Tillgänglighet 53% 

Up-to-date 47% 

Bekanta har en 0% 

Köpet gör mig glad 40% 

Passar mig & visar vem jag är 13% 

 

 

 

 

 

 

Armbandsklockan nödvändig 
(55 av 107 svarande) 

 
Andel 

Pris 87% 

Funktionalitet 100% 

Användbar & uppfyller behov 91% 

Tillgänglighet 58% 

Up-to-date 15% 

Bekanta har en 2% 

Köpet gör mig glad 27% 

Passar mig & visar vem jag är 20% 

 

 

 

 

 

 

Armbandsklockan lyxig 
(52 av 107 svarande) 

 
Andel 

Pris 83% 

Funktionalitet 85% 

Användbar & uppfyller behov 58% 

Tillgänglighet 35% 

Up-to-date 33% 

Bekanta har en 10% 

Köpet gör mig glad 50% 

Passar mig & visar vem jag är 48% 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 & 5. Kategorisering av surfplattan och resultat av rankningsfrågan. 

Tabell 6 & 7. Kategorisering av armbandsklockan och resultat av rankningsfrågan. 
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För armbandsklockan går det att se en större skillnad mellan kategoriseringen och 

rankningsalternativen. De som ansåg att armbandsklockan var ett lyxigt köp gav större vikt till de fyra 

sista svarsalternativen och de som svarade att varan var nödvändig gav större vikt till de fyra första 

faktorerna (se tabell 6 & 7). Som tidigare nämnts så överensstämmer detta med definitionerna av 

lyx- och nödvändighetsvaror och vad de åtta faktorerna syftar till att förklara. Det vill säga att de som 

köper en armbandsklocka för att den är lyxig ser mer till kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer. Då spelar inte längre faktorer så som användbarhet, funktionalitet och 

tillgänglighet in i lika stor utsträckning. 

 

Något annat som skilde sig åt för de två varorna var som tidigare nämnts hur mycket information 

som de svarande samlade innan köpet och det kan till viss del bero på hur kategoriseringen såg ut. 

För respondenterna var det viktigare att samla information om surfplattan, som i större utsträckning 

ansågs vara en nödvändighetsvara, än om armbandsklockan. För en nödvändighetsvara är det av 

betydelse att köpet blir rätt i den mening att varan ska ha de egenskaper som konsumenten verkligen 

efterfrågar. För surfplattan skulle därför kognitivt beslutsfattande kunna tillämpas. Det är en mer 

tidskrävande beslutsprocess som bland annat används vid mer viktiga köp. Den tidskrävande 

beslutsprocessen kan i sin tur förklara varför tillgänglighet var en av de fyra viktigaste faktorerna vid 

ett köp av en surfplatta. Lättillgänglighet kan då till viss del kompensera den långa beslutsprocessen 

så att den inte blir alltför utdragen och tidskrävande.  

 

Anledningen till varför det inte var lika viktigt att samla information om en armbandsklocka kan i sin 

tur bero på att många konsumenter skulle unnat sig den fast den egentligen inte behövdes. Det kan 

för armbandsklockan vara så som Lancaster skriver att det är varans inneboende egenskaper som ger 

upphov till nytta för konsumenten och inte den fysiska varan i sig. På grund av detta är det rimligt att 

anta att beslutsprocessen för en armbandsklocka i större utsträckning baserar sig på känslomässigt 

beslutsfattande. Beslutsfattandet skulle därmed basera sig på just känslor och reaktioner som 

uppstår hos konsumenten och inte lika mycket en tankegång där objektiv information bearbetas. De 

praktiska faktorerna hos varan skulle då bli mindre viktiga. Detta kan stödjas av rankningen av de åtta 

svarsalternativen där respondenterna svarade att de fyra sista faktorerna var av större vikt för 

armbandsklockan än de var för surfplattan (se tabell 2 & 3).  

 

Enligt Baumeister är det vanligare att individer köper på impuls och unnar sig varor som är av mer 

lyxig karaktär. Detta kan också stämma bra överens med respondenternas svar att många av dem 

inte ansåg att det var särskilt viktigt att samla information om armbandsklockan som av hälften av de 

svarande ansåg lyxig. Vid impulsköp samlas lite information in och köpet är vare sig planerat eller 



34 
 

genomtänkt. Det kan tänkas gå kortare tid mellan att en konsument inser att den vill ha en 

armbandsklocka tills dess att varan köps jämfört med surfplattan. Köpet av en surfplatta skulle 

istället planeras längre i förväg och därför behöva noggrannare research. 

 

5.4 Jämförelse mellan ålderskategorierna 

Resultatet från enkätundersökningen visade på små skillnader mellan åldersgrupperna och hur de 

kategoriserade varorna. Resultatet av jämförelsen presenteras nedan.   

 

 

Som figurerna 17 och 18 visar så förekom ingen större skillnad mellan hur åldersgrupperna 

kategoriserade respektive vara. Den mest framträdande utav de små skillnaderna var åldersgruppen 

41-60 för armbandsklockan. I denna var det, i motsats till de övriga åldersgrupperna, fler av de 

svarande som skulle köpa för att den var nödvändig och inte lyxig. Det är ingen markant skillnad men 

ändå tillräcklig för att det skulle kunna vara intressant att göra vidare studier för att med statistisk 

säkerhet kunna fastslå om det verkligen föreligger en skillnad mellan kategorisering av varor och 

olika åldrar. Varför jämförelsen ser ut som den gör kan bero på det endast var två varor som 

undersöktes och att dessa två varor helt enkelt uppfattas lika. Innan enkätundersökningen 

påbörjades förväntades resultatet bli annorlunda eftersom individers konsumtionsbeteenden 

förändras över tiden. Kanske är det också så att det som påverkar är när i tiden undersökningen görs 

och inte vilka åldersgrupper som studeras. Det vill säga att individers konsumtionsmönster förändras 

med tiden och kommer därmed att vara lika för samtliga individer vid en specifik tidpunkt. Då 

kommer det inte heller att vara några större skillnader mellan respondenter av olika åldrar så länge 

undersökningen görs vid ett och samma tillfälle.   
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Figur 17. Kategorisering av surfplattan. 
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Figur 18. Kategorisering av armbandsklockan. 
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6. DISKUSSION 

Teorin i detta arbete tar upp flera olika faktorer som påverkar konsumtionsval och beslutsfattande. 

De traditionella teorierna lägger framförallt fokus på pris, inkomst och preferenser medan de 

modernare teorierna vidareutvecklar dessa resonemang med aspekter så som kulturella, sociala och 

psykologiska. En svårighet inom forskning kring konsumtionsbeteenden är att ta reda på varför 

individer tar de köpbeslut som de gör och vad konsumenten faktiskt tar hänsyn till vid valet. Det kan 

bland annat bero på att preferenser inte alltid är tydliga och ibland vet inte konsumenterna själva 

varför de fattar vissa beslut. I vår undersökning märktes det ganska snart att det var svårt för de 

svarande att ranka vad som var viktigt för dem vid ett köp. Många tyckte att vissa faktorer hade lika 

stor betydelse och det var svårt för dem att välja vad som faktiskt var mer viktigt än något annat. 

Därför fick vi tänka om vid sammanställningen av rankningsfrågorna och istället fokusera på de topp 

fyra rankade faktorerna. Detta kan bland annat bero på konsumenters bristande insikt om sina 

preferenser, sitt beteende vid köpbeslut och att de inte alltid vet vad som är viktigt för dem vid ett 

beslut. En annan orsak till respondenternas svårighet att rangordna faktorerna kan ha varit att det 

fanns så pass många svarsalternativ att välja på. 

 

Att kategorisera varor som antingen lyx eller nödvändiga kan även det vara svårt eftersom det är 

enligt arbetets definition en subjektiv uppfattning och det varierar beroende på situation. Teorin 

beskriver att med ökad konsumtion ökar mängden av varor som en konsument anser vara 

nödvändiga köp. När mer konsumeras blir allt fler varor nödvändiga för att upprätthålla en viss 

standard och vissa varor går då ifrån att vara lyxiga till att vara mer självklara att ha. Vilka varor som 

konsumenten i sin tur anser är nödvändiga kan bland annat bero på den sociala omgivningen. 

Enkäten visade att 45 % av de svarande ofta hade sällskap när de skulle köpa något och 54 % hade 

det ibland. När individer jämför sin konsumtion med andras och observerar vad andra äger så 

påverkar det vilka varor individen upplever vara nödvändiga. Med andra ord så kan önskan om att 

köpa och äga en vara som någon annan har ha så stor påverkan att varan anses nödvändig. En annan 

påverkan som kulturen och den sociala omgivningen har på konsumenten är normen att köpa saker 

till varandra. I vissa situationer förväntas individer ge bort presenter så som vid födelsedagar och 

kring jul och denna konsumtion till andra blir därmed nödvändig. Det visas bland annat av att 84 % 

ofta köper saker för att ge bort och då främst vid speciella tillfällen. Kategoriseringen av varor som 

lyx eller nödvändig är subjektiv och skiljer sig mellan konsumenter, denna uppfattning kan också 

ändras fram och tillbaka. Enkätens frågor utformades för att fånga upp de svarandes uppfattning och 

åsikter kring den egna konsumtionen. Det innebär att verkligheten kan se något annorlunda ut än 

vad sammanställningen och resultatet av undersökningen visade. Det har ändå varit av intresse att 
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undersöka ämnet eftersom det gett en inblick i hur konsumenter uppfattar sig egen konsumtion och 

resultatet är intressant även om det inte är statistiskt säkerställt. 

 

Enkätundersökningen visade att fler än hälften av de svarande ofta eller ganska ofta unnar sig att 

köpa varor som de inte egentligen behöver. När individer lever i kulturer där det är accepterat att 

unna sig att köpa saker är det troligt att allt fler gör det. Det tyder också på att de svarande kan ha 

haft en tendens att köpa saker utan någon direkt planering eftersom det inte behövs när varans 

praktiska egenskaper inte är av större betydelse. En anledning till att köpa oplanerade saker kan vara 

nedstämdhet eller brist på självkontroll och varans främsta syfte är då att skapa en positiv känsla för 

stunden. Det är då inte ägandet av varan i sig som ger upphov till nytta utan konsumtionen av varan, 

så som Lancaster beskriver det. Behovet som uppfylls är istället att konsumenten mår bra av köpet 

och även fast varan inte är behövd så är nyttan ändå större än kostnaden. Vad som egentligen 

behövs konsumeras och vad som faktiskt konsumeras blir därför två olika saker. Orsaken till att 

konsumenter unnar sig köp kan också bero på vad Maslow beskriver som en brist i tillfredsställelse av 

det fjärde behovet, uppskattning, vilket kan ge upphov till kompensationsbeteenden. Detta är ännu 

en aspekt som visar på att konsumtionsbeteenden är komplexa och skiljer sig från situation till 

situation. Varför konsumtionsbeslut tas har inte alltid utifrån enkätundersökningen varit självklart 

och det kan vara svårt att tillämpa teorier på verkligheten.   

 

Studien hade kunnat genomföras på alternativa sätt, exempelvis genom att göra statiska test utifrån 

enkätundersökningen för att kunna generalisera. Statistiskt säkerställande test i kombination med ett 

större antal observationer hade kunnat ge tydligare resultat. Ett annat alternativ hade kunnat vara 

att istället genomföra mer djupgående intervjuer med ett färre antal individer. Det kunde ha varit en 

bättre metod med hänsyn till att studien handlar om individers subjektiva upplevelser och åsikter 

kring konsumtion. Insikten om att det finns alternativa metoder väcker intresse att utveckla studien 

och göra vidare forskning. Det blir även relevant i och med att individers konsumtionsbeteenden och 

konsumtionsmönster ständigt ändras när samhället förändras och utvecklas.



 

 
 

 

7. SLUTSATS 

Slutsatsen av denna uppsats är att konsumtionsbeteende hos enskilda individer är ett betydelsefullt 

men komplext ämne att studera. Möjligheterna är stora att genomföra intressant forskning med 

egeninsamla primärdata men på grund av komplexiteten finns risken att resultaten blir otydliga och 

svåra att förklara med hjälp av tidigare forskning och teorier. Respondenternas egen uppfattning av 

sig själva som konsumenter, och därmed även frågorna som ställdes i enkäten, präglades av 

subjektivitet vilket är en av anledningarna till att det var svårt att få riktigt tydliga resultat. 

Undersökningen gav ändå en idé om vilka faktorer de svarande ansåg hade störst betydelse vid köp 

av en surfplatta och en armbandsklocka. De viktigaste faktorerna för båda varorna var pris, 

funktionalitet, användbarhet och tillgänglighet. Undersökningen visade att en kategorisering av varor 

som antigen nödvändig eller lyxig kan ha betydelse för vilka faktorer som anses viktiga vid ett köp. 

Detta eftersom de åtta faktorerna rankades något olika beroende på hur varorna kategoriserades. 

Även vikten av att samla information om utbudet inför ett köpbeslut skilde sig åt beroende på om 

varan ansågs nödvändig eller lyxig, det var viktigare att samla information om surfplattan än 

armbandsklockan. Innan denna studie påbörjades fanns det en misstanke om att det skulle finnas en 

skillnad mellan hur olika generationer uppfattar konsumtion av varor eftersom varumarknaden och 

konsumtionsbeteenden ständigt förändras. Studien visade att det inte förelåg någon direkt skillnad 

mellan åldersgrupperna i enkätundersökningen. Anledningen till resultatet kan bero på att det inte är 

någon skillnad för de två specifika varorna. Det kan också bero på att uppsatsens metod var 

utformad som den var och att ett annat resultat hade visat sig om en annan metod hade använts. En 

annan möjlig anledning är att det faktiskt inte föreligger någon större skillnad mellan olika 

åldersgrupper utan att det var en felaktig uppfattning. 
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BILAGOR 

Sammanställning av enkätsvaren 

Ålder  Procent Antal 

25 eller yngre  48% 51 

26-40 22% 24 

41-60 25% 27 

61 och äldre  5% 5 

 

Sysselsättning Procent Antal 

Studerar 36% 39 

Pensionär 3% 3 

Arbetar 58% 62 

Arbetar ej 3% 3 

 

Civilstånd Procent Antal 

Singel 36% 39 

Särbo 13% 14 

Sambo/gift 50% 54 

 

Antal i hushållet Procent Antal 

1 34% 36 

2 31% 33 

3 8% 9 

4 16% 17 

5 9% 10 

6 0% 0 

7 2% 2 

 

Inkomstnivå Procent Antal 

Låg 55% 59 

Medel 39% 42 

Hög 6% 6 

 

Köper du ofta saker för att ge bort? Procent Antal 

Ja, ofta 13% 14 

Ja, men bara vid speciella tillfällen 71% 76 

Nej, men skulle om det funnits fler tillfällen 8% 9 

Nej, köper hellre saker till mig själv 7% 8 

 

Unnar du dig att köpa varor som du egentligen inte behöver? Procent Antal 

Ja, ofta 12% 13 

Ja, ganska ofta 41% 44 

Mer sällan 

  

36% 39 

sällan 10% 11 



 
 

 

Har du ofta sällskap när du ska köpa något? Procent Antal 

Nej, aldrig 2% 2 

Nej, ibland 54% 58 

Ja, familjemedlem(mar) 22% 24 

Ja, vän(ner) 21% 22 

Ja, någon hjälpsam 1% 1 

 

Vart hittar du främst information om utbudet av surfplattor innan köp? Procent Antal 

I butik där varan finns 18% 19 

Söker på internet 66% 71 

Reklam 1% 1 

Frågar vänner/familj 15% 16 

 

Är det viktigt för dig att samla information om en surfplatta innan du 
köper den? 

Procent Antal 

Ja, mycket 60% 64 

Ja, lite 36% 38 

Nej 5% 5 

 

Om du skulle köpa en surfplatta, vilket alternativ stämmer bäst för dig?  Procent Antal 

Den känns nödvändig och/eller är till nytta i min vardag 86% 92 

Den känns lyxig och är något jag unnar mig 14% 15 

 

Vart hittar du främst information om utbudet av armbandsklockor 
innan köp? 

Procent Antal 

I butik där varan finns 39% 42 

Söker på internet 52% 56 

Reklam 5% 5 

Frågar vänner/familj 4% 4 

 

Är det viktigt för dig att samla information om en armbandsklocka 
innan du köper den? 

Procent Antal 

Ja, mycket 23% 25 

Ja, lite 40% 43 

Nej 36% 39 

 

Om du skulle köpa en armbandsklocka, vilket alternativ stämmer bäst 
för dig?  

Procent Antal 

Den känns nödvändig och/eller är till nytta i min vardag 51% 55 

Den känns lyxig och är något jag unnar mig 49% 52 



Vi är två studenter vid Linköpings universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats inom 
nationalekonomi. Denna undersökning gör vi för att ta reda på hur olika individers köpvanor 
ser ut. Genom att svara på denna enkät gör DU det möjligt för oss att genomföra denna 
studie. Alla svarande är självklart helt anonyma och svaren används uteslutande till denna 
uppsats. Vi är tacksamma för din medverkan! 
 

 
 

Enkätundersökning om individers konsumtionsbeteende 
 

Ålder: 

 25 eller yngre 

 26-40 

 41-60 

 61 eller äldre 

Sysselsättning: 

 Studerar 

 Pensionär 

 Arbetar 

 Arbetar ej 

Civilstånd: 

 Singel 

 Särbo 

 Sambo/gift 

 

Antal i hushållet: 

 

……………………..st

 

Vilken inkomstnivå anser du dig ha? 

 Låg inkomst 

 Medelinkomst 

 Hög inkomst 

 

 

Köper du ofta saker för att ge bort? 

 Ja, ofta 

 Ja, men bara vid speciella tillfällen  

 Nej, men skulle om det funnits fler 

tillfällen 

 Nej, köper hellre saker till mig själv

Unnar du dig att köpa varor som du 

inte egentligen behöver? 

 Ja, ofta 

 Ja, ganska ofta 

 Mer sällan 

 Sällan 

 

Har du oftast sällskap när du ska köpa 

något? 

 Nej, aldrig 

 Nej, ibland 

 Ja, familjemedlem(mar) 

 Ja, vän(ner) 

 Ja, någon hjälpsam 

 

Om du rent hypotetiskt skulle köpa en surfplatta, vilka faktorer är viktigast för dig? 

Rangordna 1-8 (där 1 är viktigast och 8 är minst viktigt) 

____Pris (att varan känns prisvärd i förhållande till vad jag får) 

____Funktionalitet (att varan är praktisk och av god kvalitet) 

____Att den är användbar och tillfredsställer de behov jag har 

____Tillgänglighet (att varan går relativt enkelt och snabbt att hitta och/eller köpa) 

____Up-to-date (att varan är modern och nyare av sitt slag) 

____Många jag känner har en, därför vill jag också ha en 

____Att köpet får mig att bli glad och må bra 

____Att den passar mig som person och visar utåt vem jag är 

 

 

 



Tack för Din medverkan! 

 
 

Vart skulle du främst hitta information om utbudet av surfplattor innan köp? 

 I butik där varan finns 

 Söker på Internet 

 Reklam (ex. TV, Internet, sociala medier) 

 Frågar vänner/familj 

 

Är det viktigt för dig att samla information om en surfplatta innan du köper den? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Nej 

 

Om du skulle köpa en surfplatta, vilket alternativ stämmer bäst för dig? 

 Den känns nödvändig och/eller är till nytta i min vardag 

 Den känns lyxig och är något jag unnar mig 

 

Om du rent hypotetiskt skulle köpa en armbandsklocka, vilka faktorer är viktigast för 

dig? Rangordna 1-8 (där 1 är viktigast och 8 är minst viktigt) 

____Pris (att varan känns prisvärd i förhållande till vad jag får) 

____Funktionalitet (att varan är praktisk och av god kvalitet) 

____Att den är användbar och tillfredsställer de behov jag har 

____Tillgänglighet (att varan går relativt enkelt och snabbt att hitta och/eller köpa) 

____Up-to-date (att varan är modern och nyare sitt slag) 

____Många jag känner har en, därför vill jag också ha en 

____Att köpet får mig att bli glad och må bra 

____Att den passar mig som person och visar utåt vem jag är 

 
Vart skulle du främst hitta information om utbudet av armbandsklockor innan köp? 

 I butik där varan finns 

 Söker på Internet 

 Reklam (ex. TV, Internet, sociala medier) 

 Frågar vänner/familj 

 

Är det viktigt för dig att samla information om en armbandsklocka innan du köper den? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Nej 

 

Om du skulle köpa en armbandsklocka, vilket alternativ stämmer bäst för dig? 

 Den känns nödvändig och/eller är till nytta i min vardag 

 Den känns lyxig och är något jag unnar mig 


