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Sammanfattning 

 

På dagens marknad råder hård konkurrens om konsumenterna. För att företag ska lyckas med att 

vinna marknadsdelar och tillfredställa oss med rätta produkter och image, gäller det att gå på 

djupet och undersöka oss konsumenter och varför vi egentligen shoppar.  

 

De klassiska behovsmodellerna beskriver människans behov till självförverkligande.   

När det kommer till shopping har man delat in den i utilitarian och hedonic, där utilitarian är 

essentiella varor som behövs för att leva och där hedonic shopping är lustfyllt betonat.  

 

Arnold och Reynolds (2003) fördjupar sig i hedonic shopping och delar in hedonic shoppers i sex 

grupper. Adventure-, role-, value-, gratification-, social och idea shopping, vilka är baserade på 

konsumenters attityder till och syften bakom hedonic shopping.  

 

Med vår uppsats avsåg vi att undersöka hedonic shopping mellan två länder och mellan kön. Vi 

valde att utföra studien på studenter i Wien och Göteborg då det tidigare inte tycks ha gjorts 

någon jämförelsestudie av liknande länder. Genom att utföra en enkätundersökning i respektive 

stad fick vi fram uppdaterad empiri avseende den relevanta populationen. Teorin samkördes med 

empiri för att få fram vilka skillnader och likheter som råder mellan de två länderna.  

 

Studien visar att av de sex kategorier av hedonic shopping fanns endast skillnader i nationalitet av 

betydande storlek i två av dem ,idea shopping och value shopping. I de resterande fyra 

kategorierna visade det sig att könet hade en större påverkan till att motiveras av hedonic 

shopping. Studien finner också att österrikiska studenter är mer utilitariana i sina motiv till 

shopping, medan kvinnor är mer hedonistiska än män.  
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Titel: Hedonic shopping- en jämförelsestudie mellan svenska och österrikiska 
studenter 

Ämne/Kurs: Kandidatuppsats 10 poäng 

Författare: Oscar Franklin, Sarah Holmberg, Karolina Wahlström 

Handledare: Joakim Tell   

Nyckelord: Studenter, konsumentbeteende, hedonic shopping, utilitarian shopping  

Frågeställning:  Var återfinns de största skillnaderna i motiv till shopping, mellan kön 

eller mellan nationaliteter? Föreligger det större skillnader i hedoniska 

motiv till shopping mellan kön än mellan nationalitet?  

 
Syfte: Att ta reda på huruvida det föreligger större skillnader mellan kön än 

mellan nationaliteter i österrikiska/svenska studenters motiv till 

hedonic shopping.  

 

Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats i och med att utgångspunkten varit 

teori. Kvantitativ metod används i form utav enkätundersökning. 

Enkäten har besvarats av 100 studenter i Göteborg samt 100 studenter 

i Wien. En kvalitativ metod i form av litteraturstudier av teorier samt 

artiklar hämtade från Internet har genomförts.   

 

Empiri: Huvudstudiens genomförande beskrivs och det statistiska materialet 

presenteras och redogörs för. 

Teori: Maslows behovshierarki, Trinity-modellen, hedonic och utilitarian  

values,  Hofstede- four dimensions  

 
Slutsats: Av de sex kategorierna av hedonic shopping fann vi endast skillnader 

mellan nationalitet två av dem, idea –och value shopping. I de resterande 

fyra kategorierna visade det sig att könet påverkade mer. Österrikiska 

studenter är mer utilitariana i sina motiv till shopping, medan kvinnor är 

mer hedonistiska än män. 
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Definitioner 
 

Hedonic shopping: Shopping som en social aktivitet där huvudmålet inte är att köpa utan att 

själva aktiviteten står i centrum. 

 

Shoppa: Vi tog oss friheten att använda det försvenskade verbet shoppa, som kommer från det 

engelska ordet ”shopping”. Detta för att i uppsatsen inte vilseleda läsaren med ”handla” då vi 

som författare finner att detta ord syftar på daglivaruhandeln och därmed är missledande. 

  

Hedonic value: Det subjektiva, personliga värdet som kommer ur hedonic shopping. 

 

Hedoniska:  P.g.a problematiken med att använda anglosaxiska termer har vi även här tagit oss 

friheten att försvenska den engelska termen.   

 

Utilitarian: Engelskt ord som i den här uppsatsen syftar till ett essistentiellt behov utav 

nödvändiga varor ex. mat  

 

Respondent/student: Löpande i studien används både substantiven respondent och student. 

Eftersom vi enbart använt och observerat studenter betyder båda substantiven samma sak. 

 

Svenska/Österrikiska studenter: Då studien är gjord i två storstadsområden i två länder finner vi 

det som författare lättare att benämna de två grupperna efter nationalitet än stadstillhörighet även 

om en generalisering inte är gjord. 

 

Homogen: är ett tillstånd där något är enhetligt 
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1. Inledning 
 

I det här kapitlet introduceras uppsatsens ämne för läsaren. Efter introduktionen följer 

problembakgrund och redogörelse för uppsatsens frågeställning och syfte. Vidare presenteras 

uppsatsens hypoteser och avgränsningar. 

 

1.1 Introduktion  

På dagens marknad råder hård konkurrens om konsumenterna. För att företag ska lyckas med att 

vinna marknadsdelar och tillfredställa oss med rätta produkter och image, gäller det att gå på 

djupet och undersöka oss konsumenter och varför vi egentligen shoppar.  

Nivån av njutning och tillfredställelse vid shopping skiljer sig åt mellan konsumenter. Den 

shopping som inte är nödvändig för att vi ska kunna fungera i vardagen, som används för att öka 

livskvalité och njutning, kallas hedonic shopping. Vid den hedonistiska aspekten av shopping 

blir konsumenten motiverad av den emotionella och underhållande dimensionen associerat med 

inköpen. Den utilitariana shopparen, å andra sidan, handlar varor målmedvetet och effektivt och 

påverkas därmed inte av den underhållande delen på samma sätt (Babin, Darden & Griffin, 

1994).  

För att kunna kategorisera och djupare förstå den hedonistiska aspekten av shopping har sex 

kategorier utvecklats: adventure shopping, social shopping, gratification shopping, idea 

shopping, role shopping och value shopping. (Arnold & Reynolds, 2003). Kategorierna kommer 

att beröras och utvecklas närmare genom uppsatsens gång och ligger till grund för uppsatsens 

insamlade empiri och analys.   

Tidigare forskning som gjorts kring ämnet shopping har undersökt vilka som konsumerar vad och 

varför konsumenter shoppar. Forskare som undersökt varför konsumenter shoppar har fokuserat 

och bland annat försökt ge svar på hur miljön man handlar i, som butikens utformning, påverkar 

konsumenters val vid shopping. Vad som fokuserats lite kring är hur hedonic shopping kan 

påverkas av andra faktorer som nationalitet och kultur (Millan et al, 2007). 
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I den här studien, till skillnad från tidigare, kommer en jämförelse göras både mellan två 

europeiska länder samt mellan könen, för att utröna var de största skillnaderna i shoppingmotiv 

finns. Dels för att det varit svårt att finna tidigare forskning som direkt jämfört två relativt lika 

länder och den nationella kulturens påverkan på shopping, och dels för att genusperspektivet 

bara tycks ha jämförts inom ett lands gränser. I nedanstående problemdiskussionen följer 

exempel på tidigare forskning som ligger till grund för varför vi valt att jämföra en speciell 

konsumentgrupp inom två europeiska länder och skillnaden mellan män och kvinnor i deras 

motiv till shopping. 

 

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Shoppingmotiv och länder 
Debatten kring hedonic shopping i Europa har på de senaste åren tagit fart. Några menar att de 

hedoniska motiven bakom shopping visar sig i högre grad i Västeuropa och i utvecklade 

marknadsekonomier, än i gamla öst och planekonomier (Millan et al, 2007). Det finns få 

korsnationella undersökningar om hur shoppingmotiven skiljer sig mellan länder, och om hur 

kultur och omgivning påverkar. En studie har dock påträffats där skillnader i shoppingmotiv 

undersöks genom att jämföra bland annat hur västeuropeiska och ungerska konsumenters motiv 

till shopping skiljer sig från varandra. Författarna till studien fann att ungerska konsumenter 

motiverades i högre grad av utilitariana shoppingmotiv än vad konsumenterna gjorde i de mer 

utvecklade, västeuropeiska länderna. Slutsatsen författarna drog av denna studie var att historia 

och bakgrund har en hög betydelse för hur konsumenters shoppingbeteende ser ut och att det 

föreligger ett samband mellan hur väletablerad ekonomin är och till vilken grad den hedoniska 

shoppingen utförs (Millan, Wolfson & Howard 2007). Den här tanken förstärks då man i en 

annan studie hittade stora skillnader i shoppingbeteende mellan kinesiska och amerikanska 

personer. Författarna upptäckte att kineserna främst var drivna av själva köpandet och var mycket 

utilitariana i deras motiv till shopping (Li et al 2004).  

Då konsumenter med utilitariana motiv bakom sin shopping, redan innan de kom till butiken, 

bestämt sig för vad de ska shoppa och inte i lika hög grad går att påverka, kommer den här 

studien inte att gå djupare in på utilitariana motiv, utan istället närmare studera och genomföra 

en undersökning av de hedoniska motiv som ligger bakom konsumenternas shopping.  
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Vi har sett hur de hedonistiska och utilitariana motiven skiljer sig mellan länder med, i hög grad, 

olika bakgrund och kultur. Då det i tidigare studier framkommit att man i västvärlden har högre 

hedoniska shopping motiv än utilitariana, har vi valt att undersöka två av dessa. I den här studien 

vill vi inte undersöka skillnaderna mellan två helt olika länder och hur deras utilitariana och 

hedoniska motiv till shopping skiljer sig åt, då relevant forskning redan existerar. Den här studien 

vill istället få en djupare förståelse för hur de hedoniska shoppingmotiven skiljer sig och mellan 

två länder med snarlik demografi, där forskningen hamnat ett steg bakom. Länderna som valts är 

Österrike och Sverige.  

Oavsett vilket land man kommer till i Europa återkommer alla de olika kategorier som finns 

bakom utilitariana och hedoniska shoppingmotiv bland konsumenter. Hur representerade de 

olika motiven är, varierar mellan länder, och inom länder. En studie som undersökt konsumenter 

har försökt kartlägga vilka inom landet som är hedonic shoppers. Studien undersöker 

konsumenter som bor i städer och därmed har nära till shopping och jämför dem med vad de som 

bor utanför städer har för motiv till shopping. Denna studie, liksom tidigare nämnda, visar att 

butiksmiljön är väldigt viktig och att skapa rätt känsla och underhållning är en stor konkurrens 

fördel. Men detta gäller bara dem som bor i närheten till shopping. I delar utanför städer har 

konsumenterna mer utilitariana motiv bakom shopping och värderar inte de hedoniska faktorerna 

lika högt som de som bor i närheten av shopping (Shin Kim 2006). Med detta i åtanke avgränsas 

den här studien till att undersöka konsumenter som bor i städerna Wien och Göteborg, två 

storstäder i Österrike och Sverige. 

 

1.2.2 Generation Y 
Martin och Turley (2003) nämner i sin amerikanska studie att marknadsundersökare, ända sedan 

detaljhandeln började göra marknadsundersökningar, har visat lite intresse för den generation 

som kallas ”generation Y” (de födda efter 1977). Undersökningarna har således inte tagit hänsyn 

till denna generations motiv till shopping.  
 

I sin artikel refererar Bakewell (2003) till olika forskares upptäckter om generation Y och dess 

betydelse för detaljister. Generationsforskare förslår att då makroekonomin förändras, förändras 

även konsumenten och dess beteende. Då generation Y har växt upp i ett konsumtionssamhälle 
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med snabba teknologiska framsteg har denna generation, tidigare än andra, sett konsumtion som 

ett naturligt inslag i vardagen. Att se till generation Y’s behov av konsumtion ligger i detaljisters 

intresse då denna målgrupp har en stark konsumtionskraft med en hög disponibel inkomst. (ibid.)  

Problematiken ligger i ovissheten om den här generationens motiv bakom shopping. Vidare visar 

en undersökning hur konsumentens shoppingbeteende förändrades markant under en sex års 

period (Nicholls et al. 2002). Studien visar att även om konsumenten shoppar mer sällan, köper 

de mer. Detta visar hur viktigt det är att göra marknadsundersökningar och hela tiden hålla sig 

uppdaterad med hur konsumenternas preferenser ändras under tiden. Det finns än idag få 

empiriska studier som undersöker generation Y’s hedoniska shopping motiv. Den här studien 

kommer att titta närmare på studenter, som befinner sig inom åldersramen av genration Y, och 

vad som karaktäriserar deras motiv till shopping.  

 

1.2.3 Manligt och kvinnligt 
Bakewell (2003) skriver också att vissa teorier av bland annat Otnes and McGrath (2000) menar 

att shopping utförs likartat och av samma anledning av både män och kvinnor. Men flera andra 

studier visar på motsatsen. Eunyoung (2002) fann, i sin undersökning som gjorts av koreanska 

studenter, att de kvinnliga studenterna var mer involverade i klädshopping och hade mer 

hedoniska motiv bakom sin shopping än de manliga, som hade en väldigt låg nivå av hedoniska 

motiv. Detta indikerar att män är mer effektiva och målinriktade då de shoppar kläder och 

därmed har mer utilitariana motiv bakom sin shopping. Om detta stämmer, bör de sex hedoniska 

shoppingmotiven som togs upp i introduktionen, uppvisa olika svar beroende på om respondenten 

är en kvinna eller man. Detta är något denna studie kommer att undersöka närmare. 

 

1.2.4 Skillnader mellan länder 
Hofstede studerade, och fann, en signifikant skillnad mellan europeiska länders kulturer. I en 

studie använder sig Gooderham och Nordhaug (2007) av Hofstedes fyra dimensioner (power 

Distance, uncertainty Avoidance, individualism-collectivism, och masculinity-femininity) för att 

undersöka om de tidigare data insamlad av Hofstede, fortfarande var validerbar. Författarna fann, 

då de undersökte studenter runt om i Europa, att dessa hade närmat sig varandra kulturellt. I 

studien kom det till exempel fram att italienska och svenska kvinnor hade mer gemensamt med 
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varandra än vad de hade med sina respektive länders män. Undersökning indikerar att det på 

senare år har skett en förändring i de europeiska länders kulturer, som har blivit allt mer lika 

varandra. Där de stora skillnaderna tycks ligga är inte bland olika nationaliteter, utan mellan 

könen, varför vi i kommande hypoteser antar att ovanstående hedoniska shoppingmotiv skiljer sig 

mer mellan kön än mellan länder. 

 

1.3 Problemställning 

Med utgångspunkt från ovanstående problembakgrund lyder problemställningen: Var återfinns 

de största skillnaderna i motiv till shopping, mellan kön eller mellan nationaliteter? Föreligger 

det större skillnader i hedoniska motiv till shopping mellan kön än mellan nationalitet?  

 

1.4 Uppställda hypoteser 

 
H1: Österrikiska studenter är mer utilitariana i deras shoppingmotiv än svenska studenter. 
 
 

H2: Män är mer utilitariana i deras shopping motiv än kvinnor. 

 
 
H3: Det råder en större skillnad i attityd till ”adventure shopping” mellan könen än 

nationaliteterna. 

 

H4: Det råder en större skillnad i attityd till ”social shopping” mellan könen än nationaliteterna. 

 

H5: Det råder en större skillnad i attityd till ”gratification shopping” mellan könen än 

nationaliteterna. 

 

H6: Det råder en större skillnad i attityd till ”role shopping” mellan könen än nationaliteterna. 

 

H7: Det råder en större skillnad i attityd till ”value shopping” mellan könen än nationaliteterna. 
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H8: Det råder en större skillnad i attityd till ”idea shopping” mellan könen än nationaliteterna. 

  

1.5 Syfte 

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att undersöka om det föreligger större skillnader mellan 

kön än mellan nationaliteter i deras motiv till shopping och identifiera skillnaderna inom varje 

hedonic shopping kategori. Detta för att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som 

påverkar studenters motiv till shopping vilket skapar praktisk kunskap då marknadsföring ska 

riktas mot denna målgrupp.  

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att beröra sällanvaruhandeln och hedonic shopping, 

då det är här vi kan lämna ett praktiskt bidrag för framtida marknadsförare.  

Både Martin och Turley (2003) och Bakewell (2003) nämner betydelsen för detaljister att förstå 

behoven konsumenterna som växt upp under teknologins snabba utveckling har. Författarna 

benämner denna generation ”generation Y” och syftar till dem som föddes efter 1977. Den här 

studien har valt att avgränsa generation Y till dem som föddes fram till 1989. Detta för att 

konsumtionen av de födda senare, troligtvis inte har en lika stark konsumtionskraft med en hög 

disponibel inkomst i samma grad som de mellan 18 år och 30 år. Då studenter befinner sig inom 

ramen för den här åldersavgränsningen, föreföll det att naturligt att använda oss av dem vid den 

här studiens empiriinsamling.  Vidare har forskning av bland annat Li et al (2004), där två helt 

olika länder har jämförts, funnit att de hedoniska shoppingmotiven är överrepresenterade hos 

länder i västvärlden. Den här studien berör men går inte djupare in på vad som orsakar skillnader 

i utilitariana och hedoniska shoppingmotiv, som tidigare nämnd forskning funnit vid jämförande 

av två helt olika länder. Den fokuserar på var skillnaderna föreligger mellan länders och köns, 

hedoniska shoppingmotiv, avgränsas den här uppsatsen till att beröra länderna Sverige och 

Österrike, då det är två länder med liknande demografi och ekonomiska standard. 
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Anledning till att vi avgränsat oss till storstadsområden är för att tidigare nämnd forskning av 

(Shin Kim 2006) har påvisat att hedonic shopping är vanligare i storstäder där 

butikskoncentrationen är som högst.  
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2. Metod 
 
Metod är arbetssättet för att samla in empiri. Metoden ger oss möjligheten att beskriva 

verkligheten. Syftet med detta metodkapitel är att visa undersökningens tillvägagångssätt för att 

underlätta för läsaren att utvärdera undersökningens validitet och reliabilitet.  

 
 

2.1 Kvantitativt och Kvalitativt tillvägagångssätt 

Det som utmärker kvantitativ ansats är att kategorisering och precisering av begrepp utförs innan 

den empiriska undersökningen genomförs. Den vanligaste metoden vid insamling av data är 

frågeformulär med givna svarsalternativ. Fördelar med att använda sig av en kvantitativ är att 

man kan undersöka ett större antal respondenter till en låg kostnad. Standardiserade frågor gör det 

lätt att behandla informationen med hjälp av SPSS samt att det finns möjlighet till att generalisera 

med en högre grad av säkerhet. Några av nackdelarna är att begrepp och åsikter redan är 

strukturerade och påtvingade. Detta innebär att den kan ge en ytlig prägling samt att man kan 

man missa nyanseringar/åsikter vilka skulle kunna ha bidragit till ökad förståelse i analysen. 

Kvalitativt tillvägagångssätt skiljer sig från den kvantitativa på så sätt att inga svarsalternativ är 

givna. Tillvägagångssättet utförs vanligtvis genom intervjuer. Fördelen är att man kan få en 

djupare förståelse för respondenten då den som intervjuar kan tolka saker som inte hade kunnat 

mätas via en anonym enkät, t. ex kroppsspråk, samt att det medför en mer flexibilitet under 

datainsamlingen.  Nackdelar med en kvalitativ ansats är att informationen lätt blir oöverskådlig 

och alltför detaljerad för att kunna analyseras. Närheten till intervjuobjektet kan medföra en 

högre ”intervjuareffekt”, att intervjun blir vinklad. (Jacobsen 2002) 

 

Den här studien utgår från tidigare funna konsumtionsteorier och problemställningen är 

strukturerad i förväg. Jacobsen (2002) anser att en kvantitativ ansats är mest lämplig när man 

vill undersöka omfattningen av en attityd/ beteende. Vi ville mäta utsträckningen av motiven 

bakom shopping bland ett stort antal enheter (studenter). För att uppnå högre giltighet och 

tillförlitlighet ansåg vi därför att ett kvantitativt tillvägagångssätt var det mest lämpliga valet. 

Vi utformade en enkät efter sekundär data samt egna obesvarade teorier.  
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2.2 Val av ansats 

2.2.1 Deduktiv och induktiv ansats 
Som vi nämnt i ovanstående avsnitt bygger kvantitativa undersökningar på att forskaren 

kategoriserar informationen innan den samlas in. En deduktiv ansats innebär att man genom 

redan befintlig teori och empiri formar förväntningar som besvaras genom en egen analys. 

Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva vilken utgår från empiri. Först samlas 

material in och utifrån detta jämför man sitt resultat med tidigare teori (Jacobsen 2002).  Vi som 

författare ansåg, i och med valet av en kvantitativ ansats, att en deduktiv ansats var det bästa 

sättet att arbeta utifrån. Vi började med att finna teorier inom konsumentbeteende, från de här 

teorierna utformades frågor vi ville ha svar på. Svagheten och kritiken mot den deduktiva 

ansatsen är att forskaren i större utsträckning kan få svar på hur respondenten uppfattar 

forskarens verklighet istället för sin egna. Detta ställer höga krav på att vi som forskare finner 

information som är relevant för undersökningen.  

 

2.2.2 Individualism och holism 
Enkätundersökningar är individualistiska och kan ses som fattiga på beskrivning av situationen, 

samtidigt kan de klargöra beteenden. Den stora skillnaden mellan en individualistisk och en 

holistisk ansats är att i den individualistiska ansatsen är beteenden och förhållanden klart 

definierade i förväg medan i en individualistisk undersöker man hur människor fungerar och 

agerar i olika situationer och sammanhang. Kritiker till individualismen menar på att det inte går 

att vara helt neutral och objektiv som det positivistiska idealet förespråkar. De menar att 

forskarens personliga åsikter och värderingar alltid kommer att påverka undersökningen och 

därmed resultatet. (Jacobsen 2002) Trots ovanstående kritik och med avsikt att genomföra en 

kvantitativ undersökning ansåg vi att en individualistisk ansats passade bättre än en holistisk.  

  

2.2.3 Distans och närhet 
Pål Repstad (1993) menar på att man inte ska välja mellan närhet och distans utan att man ska 

växla mellan de båda idealen. Att närheten leder till en ökad förståelse samtidigt som distansen är 

viktig för att sätta in den undersöktas uppfattning i ett bredare perspektiv. Trots ovanstående 

tankegång ansåg vi att distans passar vår undersökning bättre än närhet. Detta på grund av att vi 
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valt en kvantitativ ansats och baserar vår undersökning på en enkät. Vi är medvetna om att den 

distans en kvantitativ ansats för med sig positiva likväl negativa sidor. Distans medför en risk att 

de undersökta omvandlas till objekt vilket i sin tur skapar ett för stort avstånd och mindre 

förståelse. Samtidigt medför en distans till den undersökte att forskaren är mer objektiv. Detta 

hjälper forskaren i kampen att undvika stora undersökningseffekter. 

 

2.3  Sekundär och Primär data 

Kvantitativa undersökningar bygger på att forskaren kategoriserar informationen innan den 

samlas in. En deduktiv ansats innebär att man genom redan befintlig teori och empiri formar 

förväntningar som besvaras genom egen analys. Vi som författare ansåg, i och med valet av en 

kvantitativ ansats, att en deduktiv ansats var det bästa sättet att arbeta utifrån. Vi började med att 

finna teorier inom konsumentbeteende, från de här teorierna utformades frågor vi ville ha svar på. 

Svagheten och kritiken mot den deduktiva ansatsen är att forskaren i större utsträckning kan få 

svar på hur respondenten uppfattar forskarens istället för sin egen verklighet. Detta ställer höga 

krav på att vi som forskare finner information som är relevant för undersökningen. (Jacobsen 

2002) 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Kort sagt innebär validitet (intern giltighet) att det man mäter är relevant för undersökningen. Att 

man använder rätt sak vid rätt tillfälle. Nästa fråga är om detta kan föras över till andra områden 

(extern giltighet), med andra ord, kan vi generalisera vårt resultat. Reliabilitet betyder att man gör 

det på ett tillförlitligt sätt, att resultatet är pålitligt. Om validiteten är låg kommer även 

reliabiliteten att vara detta då det man har mätt saknar relevans. Malteryd (1998) ger ett exempel 

på detta. Om du vill undersöka graden av övervikt bland ett folkslag hjälper det inte att mäta fot 

storleken. Även om mätningen är rätt genomförd, hög reliabilitet, saknar det relevans för 

undersökningens mål. För att kunna uppnå en hög reliabilitet förutses att validiteten är hög. Ur 

teorier skapas frågor som vi vill ha respondenternas synpunkter på. För att uppnå intern giltighet 

är det viktigt att man genom hela undersökningens gång kontrollerar att man använder sig av 

frågor som kommer att mäta det vi vill ha svar på.  
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För att uppnå hög validitet testade vi enkäten på fem studenter i Wien samt rådfrågade vår 

handledare angående enkätutformning.  

  

I en kvantitativ undersökning ska man först se till hur den valda datainsamlingstekniken ger den 

information som eftersöks. Detta har vi gjort genom att se till tidigare forskning inom ämnet 

konsumentbeteende. För det andra ska man se till den samtidiga validiteten. Detta betyder att 

man jämför sitt resultat med tidigare forskning inom ämnet som är utförd (Malteryd, 1998). 

 

2.5 Urval – population och stickprov 

Ett representativt urval speglar den verklighet man vill undersöka. Avgränsning i tid, rum och 

ålder gjordes i och med att vi valde att undersöka studenter över åldern 18 år i städerna Wien och 

Göteborg under vårterminen 2007. Det andra bortfallet gjordes i och med vårt val att undersöka 

studenter på Wirtshaftuniversität Wien och studenter på universitetet i Göteborg. 

Enkätundersökningen genomfördes på respektive universitet, i respektive stad. För att få ett 

representativt urval mellan nationaliteterna tillfrågades 100 stycken (50 procent av 200 enkäter) i 

vardera stad. Utöver detta ämnade vi att fördela så att respondenterna bestod av 50 procent av 

vardera kön i vart land. Vår fysiska närvaro medförde att vi kunde svara på frågor och förklara 

oklarheter. Det ska dock nämnas att det valda språket som enkäten utfördes på, engelska, kan ha 

medfört snedvridningar i resultatet då engelska inte är modersmål i något av de valda länderna.  

 

2.6 Enkät  

Enkäten är utformad från den teori vi funnit inom konsumtion och shoppingbeteende och 

utformades i två delar, där första delen innehöll demografiska frågor t.ex. ålder, inkomst, kön. 

Det försäkrades för respondenten att all data insamlad skulle förbli helt anonym och att 

informationen inte skulle användas till någonting annat än till enbart den här studien, detta för att 

minska på en eventuell intervjuareffekt.  

 I den andra delen mättes tendensen till att motiveras av hedonic shopping. Mätningen skedde 

genom att respondenten fick svara på två påståenden inom varje hedonic shopping kategori där 

svarsalternativen var uppbyggda enligt en 5-gradig likertskala. När vi använder fem alternativ är 
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det relativt enkelt att sätta etiketter på de enskilda svarsalternativen. Det hade varit ännu lättare 

med enbart tre alternativ, men då hade vi tappat en hel del nyanser, vilket var varför vi föredrog 

en fem gradig likertskala. Alternativet hade även kunnat ha varit att ha sju svarsalternativ, men då 

hade vi kanske stött på ett etikettsproblem i andra riktningen detta i linje med teorierna enligt 

Jacobsen (2002).  

 

2.7 SPSS 

2.7.1 Avkodning och tolkning av enkät 
Data insamlad från enkäten avkodades för hand i SPSS. Data blev klassificerad och tilldelad rätt 

skalnivåer. Varje hedonic shopping- kategori fick två påståenden vardera i enkäten och de båda 

lades senare ihop i SPSS och delades sedan med två för att få fram ett medelvärde att jämföra 

med. Denna klassificering möjliggjorde en analysering av data. 

 

2.7.2 Korrelationsanalys 
Innebörden med en korrelationsanalys är att ta reda på hur väl vårt stickprov stämmer överens 

med en rät linje. Vid analysen räknas en korrelationskoefficient (=r) fram, vilken förtäljer hur 

nära ett linjärt samband vi har i vårt stickprov. Om utfallet blir att korrelationskoefficienten är 

nära noll finns inget linjärt samband mellan variablerna. Ju längre bort från värdet noll 

koefficienten hamnar desto starkare är det linjära sambandet. Mer ingående kan koefficienten 

anta ett värde mellan – 1 och +1. Antar korrelationskoefficienten +1 finns ett perfekt linjärt 

positivt samband och vid – 1, ett perfekt negativt samband. (Eggeby 1999) 

 

2.7.3 Korstabellanalys 
Vi använde oss av funktionen crosstabs i SPSS för att få fram hur variablerna förhöll sig till 

varandra. För att se var likheterna respektive skillnaderna låg. Resultatet presenteras i grafer för 

en snabbare och lättare överskådlighet. Korstabellerna återfinns även som original i bilagan. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Syftet med detta kapitel är att presentera relevant teori kopplad till behovsmodeller och hur 

konsumenter motiveras av hedonic shopping.  

 
 

3.1 Behovsmodeller 

I det här avsnittet behandlas relevanta klassiska behovsmodeller. Detta för att förtydliga de 

mänskliga behoven och därav konsumenters grundläggande motiv bakom shopping. Läsaren 

leds från de grundläggande till mer ”moderna” teorier.  

3.1.1 Maslows behovshierarki 
Maslow ansåg att människans behov är ordnat i fem steg, där ett är det lägsta steget på 

trappan:  

 

5) Behov av självförverkligande 

4) Behov av uppskattning 

3) Gemenskaps- och tillgivenhetsbehov 

2) Trygghetsbehov 

1) Kroppsliga behov  

 

 

Den grundläggande iden i Maslows behovspyramid är att behoven på de lägre trappstegen 

måste tillfredställas innan de övre målen blir viktiga för individen (Solomon, Bamossy & 

Askegaard 2002). Att inhandla varor handlar inte längre enbart om att fylla de existentiella 

behoven, som återfinns i den lägre delen av behovshierarkin. I och med västvärldens välfärd 

uppfylls de första behoven i trappstegen i en snabbare takt och därmed ligger en stor 

koncentration på att fylla på de övre nivåerna i pyramiden. Shopping har blivit ett sätt att visa 

individualisering och självförtroende vilket medför att shopping kan användas som ett verktyg 

för att fylla de högre stegen i trappan som steg fyra; behov av uppskattning, och steg fem; 

behov av självförverkligande. (ibid.) 

Figur 1: Maslows behovshierarki 
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3.1.2 Trinity modellen 
En annan behovsmodell finns också tillgänglig för förklaring av motivation, nämligen Trinity 

modellen. Till skillnad från Maslows behovsteori tar Trinity modellen enbart hänsyn till tre 

typer av mänskliga behov som utgör de motiverande faktorerna. Den första typen utgör de 

fysiska och biologiska aspekter såsom mat, vatten, luft, skydd, kläder, säkerhet och sex. 

Därefter följder de psykologiska eller mentala behoven som i Trinity modellen definieras som 

tillhörighet, vänskap, erkännande, individuell identitet, lärande, prestationer, kreativitet, 

utveckling och själförvekligande. Den sista typen av motivation enligt Trinity modellen utgörs 

av de spirituella behoven där faktorer som mening, förtroende, rättvishet, öppenhet, lojalitet, 

andlig kärlek gemenskap och respekt behandlas (Dahlgaard & Dahlgaard 2003 ) 

 

3.2 Hedonic och utilitarian value 

3.2.1 Utilitarian shopping 
Babin et al (1994) talar om två sorters shopping values. Utilitarian syftar på det värde som 

kommer ur en planerad shopping process medan hedonic value är mer subjektiv, personlig och 

relaterad till spontan shopping. Skillnaden mellan dessa ligger i att utföra en akt för att skaffa 

något till skillnad från att göra det för att du älskar att göra det 

 

Hedonic shopping reflekterar shoppingens potentiella underhållning och emotionella värde 

(Bellinger, Steinberg, & Stanton 1976). Man köper så att man kan shoppa inte shoppa för att kan 

köpa. (Langrehr 1991) Ur denna synpunkt ses inte belönade hedonic shopping upplevelser som 

negativt arbete. I en fokusgrupp genomförd av Babin et al (1994) avseende hedonic values 

berättade en deltagare att han/hon shoppade för att komma över problem. En annan berättade hur 

hon vid flertalet tillfällen glömmer bort att göra de planerade inköpen på grund av att hon njuter 

av att kika på annat och drömma sig bort. Sherry (1990) slutsats är att i viss hedonic shopping är 

sökandet efter en upplevelse mer viktigt än själva köpandet av en produkt. I andra situationer är 

själva inköpet klimax i dramat. Vid exempelvis impulsköp är det inte själva produkten utan 

behovet att köpa som står i centrum. Vid rea eller andra prisnedsättningar skapas en upprymdhet 

och priset står i centrum då man lyckades få produkten till ett lägre pris. 



C-uppsats  10p,  Företagsekonomi                                                O. Franklin, S. Holmberg, K. Wahlström 

 15 
 

3.2.2 Hedonic shopping 
Hedonic shopping är ett sätt att uttrycka att konsumtion inte enbart handlar om att köpa en sak 

för att man behöver det, utan att shopping blivit mer av en upplevelse där flera faktorer spelar en 

roll. De underliggande motiven och faktorer som får konsumenter att shoppa blir allt viktigare 

för företag att ta hänsyn till när det handlar om att utforma butiker och sin image. 

 

I en teori utvecklad av Arnold & Reynolds (2003) har man lyckats utveckla sex kategorier som 

innefattas i begreppet hedonic shopping, nämligen; 

 

1) Adventure shopping, 2) Social shopping, 3) Gratification shopping 

4) Value shopping, 5) Role shopping, 6). Idea shopping 

  

Genom att använda oss av ovanstående kategorier ämnar vi att, genom en kvantitativ 

undersökning, utröna om de österrikiska och svenska studenternas hedonic shoppingbeteende 

skiljer sig mellan kön och mellan nationalitet. För att vidare i uppsatsen undvika förvirring för 

läsaren kommer de engelska uttrycken användas så som de gjorts i våra källor.  

 

3.2.2.1 Adventure shopping (Äventyrsshopping)  
Den första kategorin benämns adventure shopping. Kategorin innebär att konsumenten shoppar 

för stimulering eller äventyr. Undersökningen som Arnold & Reynolds (2003) utförde tydde på 

att många konsumenter shoppade för spännings skull och p.g.a. själva äventyret med att gå och 

shoppa. Svaren som undersökningen gav visade att de förfrågade relaterade shopping med ord 

som äventyr, spänning, stimulans, upprymdhet, vara i ett nytt universum med spännande saker, 

och att se på, dofter och ljud.  

Författarna grundar denna kategori på stimulationsteorier från t.ex. Berlyne (1969), och 

utryckande teorier ”expressive theories” av Huizunga (1970) av mänsklig motivation som 

McGuire (1974) beskriver. Dessa teorier påvisar människas behov av stimulans genom att 

uttrycka sig själv genom lek och kreativitet. Adventure shopping är också något som påminner 

om tidigare upptäckter om att konsumenter ofta söker stimulans medan man shoppar. Tauber 

(1972) och Westbrook and Black(1985) och Babin et al. (1994) avslöjade de personliga 

shoppingmotiven för stimulering och hänvisar till en äventyrlig shopping aspekt som en faktor 
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som i sin tur leder till ett hedoniskt shoppingvärde. Även Jarboe and McDaniel (1987) 

identifierar konsumenter som gillar utforskning och fönstershopping. 

 

3.2.2.2  Social shopping (Social shopping)  
Den andra kategorin benämns social shopping som hänvisar till beteendet att använda shopping 

som ett sätt att socialisera med familj och vänner, och även att komma närmare varandra på ett 

personligt plan genom att shoppa. I den tidigare nämnda undersökningen svarade flera 

respondenter frekvent att shopping var ett sätt att spendera tid med vänner och/eller 

familjemedlemmar medan några menade på att de tyckte om att socialisera med andra och att 

shopping var ett tillfälle att knyta närmare kontakt med personerna ifråga.  

Kategorin social shopping grundar sig i en samling av anknytande teorier av McGuire’s (1974) 

mänskliga motivationer (t.ex. Sorokin, 1950) som fokuserar på att människor i grund och botten 

är sammanhållande och söker acceptans och närhet mellan relationer. En signifikant mängd av 

tidigare undersökning har avslöjat sociala aspekter av motivationen att shoppa. Stone (1954) 

identifierade först en ”personaliserad” shoppare, medan Moschis (1976) erkände en 

”psychosocialiserad” shoppare. Tauber (1972) fann även belägg för att en shoppare eftersträvar 

sociala interaktioner utanför hemmet där man kommunicerar med andra som har liknande 

intressen.  

  

3.2.2.3 Gratification shopping (Tillfredställande shopping) 
Den tredje kategorin benämns av författarna till artikeln som gratification shopping som innebär 

ett shoppingbeteende till för att lindra stress eller shoppa för att dämpa en negativ 

sinnesstämning. I deras undersökning visade det sig att respondenterna medgav att de shoppade 

för att lindra stress och eller för att glömma deras problem. Andra uppgav att de shoppade för att 

lugna ner sig eller för att må bättre, eller bara skämma bort sig.  

Gratification shopping grundas som Social shopping även i en samling av anknytande teorier till 

McGuire’s (1974) stress-reducerande teorier om mänsklig motivation, (t.ex. Freud 1933) som 

föreslår att människor agerar på det viset för att minska spänning och därigenom uppnå en inre 

balans. Babin et al.(1994) upptäckte att värdet av denna shopping är en självuppfyllande flykt 
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och terapeutiskt aktivitet som förklarar varför respondenterna från undersökningen som ser på 

shopping som ett sätt att ”ta sig upp” när dem psykiskt är lite nere.  

Shopping blev erkänt även i litteraturen som en form av gensvar mot stress eller helt enkelt för 

att få bort tankarna från ett problem (Lee, Moschis, & Mathur, 2001). 

 

3.2.2.4 Role shopping (Shopping för andra) 
Reflekterar den glädje som shopping för andra medför, till exempel den upprymdhet som 

följer av att hitta den ”perfekta” presenten. Arnold och Reynolds (2003) fann i sin 

undersökning en grupp som prioriterade shopping för familj och vänner väldigt högt och att 

köpa saker till andra fick dem att känna sig väldigt väl till mods. Mc Guire´s (1974) förklarar 

hur människan spelar en roll given till henne. Att man söker förbättrat ego genom att spela en 

roll och agera ut den rollens uppgifter. Mc Guire´s teori är väl koordinerad med Tauber´s 

(1972) ”role playing” vars teori, likväl som Mc Guire´s, spelar på att shopping producerar 

positiva effekter för människor som ser det som deras ansvar. Westbrook and Blacks´s (1985) 

talar om rollspelets funktion. Att den roll vi har påverkar till vilken grad vi shoppar och vem vi 

shoppar åt. 

Babin et al. (1984) förklarar hur en del konsumenter kan se shopping som en plikt, men som 

tycker om upplevelsen och får ut hedonic value från processen. Arnould (2000) tar upp att en del 

konsumenter, speciellt kvinnor, ser shopping för andra som ett uttryck av kärlek. Att en gåva är 

del av kommunikationen i ett förhållande.  

 

3.2.2.5 Value shopping (Fyndshopping)  
Value shopping refererar till fyndshopping. I Arnold och Reynolds (2003) undersökning fann de 

ett stort antal som beskrev nöjet med att ”fynda” och leta efter nedsatta varor som en utmaning 

att övervinna eller att vinna ett spel. Value shopping är grundat i McGuire´s (1974) kollektion av 

försvarsteorier (assertion theories). Dessa ser människan som tävlingsinriktad, sökandes efter 

succé och beundran. Att vi anstränger oss efter att utveckla vår potential för att förbättra vår 

självkänsla. Konsumenter kan nå hedonic fördelar genom den känsla som uppstår när man 

fyndar, vilket leder till ökad självkänsla. (Babin et al. 1994) Value shopping kan även relateras 
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Figur 2: 5D Modellen 

till Westbrook and Blacks´ (1985) teori om den valda optimala dimensionen. Att göra fynd leder 

till tillfredställelse genom personligt förvärv. 

3.2.2.6 Idea shopping (Shopping för nya trender) 
Den sista kategorin refererar till idea shopping. Huvudsyftet med idea shopping är att följa 

trender och mode samt att finna nya produkter med innovativa lösningar. Undersökning 

genomförd av Arnold och Reynolds (2003) visar att ett stort antal kvinnliga, samt manliga, 

shoppar för att följa trender och mode. Andra informanter beskriver shopping som ett sätt att 

hålla sig uppdaterade med nya produkter med innovativa lösningar. ”Idea shopping” grundar 

sig på Mc Guire´s kollektion av kategoriserade teorier vilka förklarar det mänskliga behovet 

av struktur, order och kunskap. Teorier skapade av Festinger (1954) påvisar att människan 

behöver guidelinjer för att skapa sig en egen identitet. Den här teorin överensstämmer med 

Tauber´s (1972) teori om det personliga shoppingmotivet- att lära sig om trender inom mode, 

stil och innovativa lösningar. Enligt Bloch et al (1986,1989) fönstershoppar vi för att söka 

information och inte nödvändigtvis för att göra specifika inköp. Arnold och Reynolds (2003) 

beskriver nöje och rekreation som ett motiv till fortsatt informationssökande.  

 

 

3.3 Nationalitet och Kön 

Enligt Bakewell (2003) finns vissa teorier av 

bland annat Otnes and McGrath (2000) som 

menar att shopping utförs likartat och av samma 

anledning av både män och kvinnor. Men 

flertalet studier argumenterar för motsatsen. I en 

studie kommer författarna fram till att kvinnor 

spenderar längre tid och njuter av 

shoppingrundan till en högre grad än män. 

Vidare fann man att männen ville shoppa så 

effektivt och tidsbesparande som möjligt (Falk 

and Campbell, 1997).  
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Med data från över hundratusen individer från 50 länder, analyserade Hofstede hur värderingar 

på arbetsplatsen influerades av nationell kultur. Med hjälp av en modell där Hofstede identifierar 

byggstenarna som ligger till grund i för en kultur, kunde han utröna skillnader i kulturer mellan 

länder. I den här uppsatsen läggs fokus på en av dessa byggstenar, Masculinity (MAS), vilken 

beskriver till vilken grad man spelar ut manliga och kvinnliga roller i ett samhälle. Om man tittar 

på staplarna i 5D modellen (figur 2, sid. 25) ser vi hur Sverige och Österrike skiljer sig markant 

åt när det kommer till MAS. Denna skillnad indikerar att Österrike är mer maskulint än Sverige, 

då det i ett land ett högt värde av MAS, finns ett stort gap mellan manligt och kvinnligt. Sverige, 

däremot, är mer feminina, där manliga och kvinnliga egenskaper inte skiljer sig. Den maskulina 

betyder här att man är bestämd och tävlingsinriktad, medan det kvinnliga sättet representerar ett 

omtänksamt och måttligt sätt att vara på (www.geert-hofstede.com). 

 

För att följa upp resultaten och pröva dess validerbarhet har forskare genom åren använt sig av 

samma modell som den Hofstede skapade. Dessa har funnit att bland annat de europeiska 

kulturerna kommer allt närmare varandra, och att det som skiljer människor emellan, ofta beror 

på andra faktorer, så som kön och andra preferenser. Gooderham och Nordhaug (2007) kom fram 

till i deras undersökning, att de var större skillnad mellan könen, än mellan nationerna.  

 

Om vi utgår från vad nämnd tidigare forskning kommit fram till angående skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns motiv till shopping, där män är mer utilitariana i deras shoppingmotiv, skulle 

de hedonistiska shopping motiven vara högre representerade hos de kvinnliga respondenterna. 

Om vi utgår från den senare forskningen som utgår från Hofstedes modell om byggstenar och 

kultur, skulle även de svenska respondenterna vara överrepresenterade som hedonic shoppers, i 

förhållande till de österrikiska respondenterna, då dessa är mer maskulina. 

 

.  
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Figur 3: Könsfördelning 

4. Empiri 
 
 
Syftet med detta kapitel är att visa den empiri som framkommit från enkätundersökningen med 

hjälp av SPSS.  

 

I den här delen kommer uppsatsen att se till skillnader och likheter i motivation till shopping 

mellan nationalitet, kön och inkomst. Utilitarian shopping och de resterande sex hedonic 

shopping kategorierna kommer att behandlas enskilt.  

 

4.1 Könsfördelning 

Av frekvenstabell figur 3 till höger kan 

avläsas att projektets mål på jämn 

könsfördelning har uppnåtts med en 

väldigt liten övervikt av 4 kvinnliga 

respondenter mer i Österrike respektive 

2 manlig respondent mer i Sverige 

jämfört med det motsatta könet.  

 

4.2 Religionsfördelning 

4.2.1 Österrike 
Respondenternas religion skiljer sig 

starkt från varandra. Undersökningen i 

Österrike visade att 66 procent såg sig 

som katoliker, varav de ortodoxa 

utgjorde 6 procent. Protestanterna blev 

representerade med enbart 1 procent. I 

kolumnen ”annat” kan redovisas att 

antalet muslimer består av 16 procent 

Figur 4: Religionsfördelning 
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medan 15 procent inte ansåg sig tillhöra någon religion alls.  

 

4.2.2 Sverige 
De svenska respondenterna utgjordes av 5 procent katoliker och 59 procent protestanter. I 

kategorin ”annat” återfanns hela 36 procent men om vi går djupare in i datan finner vi att 

frekvensen för att inte tillhöra någon religion är markant högre i Sverige jämfört med Österrike. 

Det går även att avläsa att antalet muslimer är betydligt lägre i Sverige än de 14 procenten som 

påträffades i Österrike. Resultatet från enkäten visar att Sverige har en ”ingen religion” frekvens 

på 35 procent. Enbart 1 procent angav Ortodox katolik.  

 

4.3 Inkomstfördelning 

Inkomstskillnaderna bland de österrikiska 

och svenska respondenterna skilde sig 

markant åt. Av figur 5 framkommer att 

enbart 5 procent av de österrikiska 

respondenterna angav sig tjäna mer än 

€10 001/ år medan 33 procent av de 

svenska respondenterna uppvisade samma 

inkomst. I intervallet € 0-2 500, finner vi 

63 procent av de österrikiska i jämförelse 

till 18 procent av svenska respondenterna.  

 

4.4 Utilitarian shopping 

Inom den här kategorin ställdes följande påståenden: (här nedan översatta till svenska. se bilaga 

2, enkät påstående 16, 34) 

 

• Den huvudsakliga orsaken bakom att shoppa är att köpa ett föremål. (påstående 16) 

• Jag går och shoppar enbart när det är nödvändigt. (påstående 34) 

Figur 5: Inkomstfördelning 
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4.4.1 Korrelation mellan påstående nr. 16 och 34 
Till skillnad från tidigare påståenden var de här påståendena placerade på olika platser i enkäten. 

Respondenterna har i detta fall undersökningens lägsta korrelation på 0,187 (figur 9 sid. 54) 

mellan de båda påståendena som mäter utilitarian shopping. Respondenterna har därmed inte 

svarat enhetligt på dessa två påståenden.  

 

Med anledning av den låga korrelationen mellan påstående 16 och 34 kommer enbart ett 

påstående presenteras i fallet med Utilitarian shopping tas upp. Påstående 34 valdes ut eftersom 

detta var det påstående som bäst beskriver ett utilitarian tänkande samt att det hade högst 

korrelation med variablerna nationalitet och kön. (figur 9, sid. 54)               

4.4.2 Nationalitet  
De österrikiska respondenterna 

uppvisar en högre tendens till att 

motiveras av utilitarian shopping.  

Korrelationen som uppmäts mellan 

respondenterna och nationalitet 

uppvisar ett negativt värde på    

-0,252.(figur 9, sid. 54) Detta ger en 

indikation på att det skiljer sig åt 

mellan nationaliteterna när det 

kommer till utilitarian shopping. 

Även svarsfrekvensen som visas i 

figur 6 ovan tyder på att det 

föreligger en skillnad mellan respondenterna från Österrike och Sverige. (Gradskalan på x-axeln 

visar. p.g.a. bortfallet av påstående 16, den fem-gradig likertskala där 1= ingen tendens och 5= 

hög tendens)  

 

4.4.3 Kön  
Korrelationskoefficienten mellan kön och respondenternas svar inom detta påstående uppvisar 

även här ett negativt värde av -0,280.(figur 9, sid. 54) Vilket tyder på att det föreligger en skillnad 

mellan kön och utilitarian shopping.  

Figur 6: Nationalitet och påstående 34 



C-uppsats  10p,  Företagsekonomi                                                O. Franklin, S. Holmberg, K. Wahlström 

 23 
 

 
Som även figur 7 visar, återfinns de 

flesta kvinnor till vänster i skalan 

medan männen har en betydligt 

jämnare fördelning med en trend åt 

den högra delen av grafen. Detta 

innebär att fler män kan identifiera 

sig med utilitarian shopping än vad 

kvinnor uppgett att dem kan.  

 

4.4.4 Inkomst 
Om påstående 34 är beroende av 

inkomstnivå ger korrelationen  

-0,171 (figur 9, sid. 54) en indikering av att det föreligger en skillnad men att det är ett svagt 

samband.  

 

4.5 Adventure shopping (Äventyrshopping) 

Inom den här kategorin ställdes följande påståenden: (här nedan översatta till svenska. se bilaga 

2, enkät påstående 15, 18) 

 

• För mig är shopping ett äventyr (påstående 15) 

• Jag finner shopping stimulerande (påstående 18) 

 

4.5.1 Korrelation mellan påstående nr. 15 och 18  
Det föreligger en positiv korrelation på 0,577 (figur 18 sid. 59) mellan de två adventure shopping 

påståendena 14 och 18 Detta tyder på att respondenterna svarat relativt enhetligt i de båda 

påståendena. Därmed är möjligt att analysera vidare inom den här kategorin.  

 

Figur 7: Kön och påstående 34 
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4.5.2 Nationalitet  
Medelvärdet för adventure shopping har ett värde av 3,02. Jämförs detta med de båda 

nationaliteterna visar det österrikiska medelvärdet på 2,95 är i den här kategorin är strax under 

det totala medelvärdet, medan det svenska svarsmedelvärdet hamnar strax över det totala 

medelvärdet med 3,09. (figur 21, sid. 60) Korrelationen mellan respondenternas medelvärde för 

adventure shopping och nationalitet visar på att det föreligger ett svagt positivt samband på 

0,068. (figur 18, sid. 59) 

 

Med adventure kategorin finner vi att beteendet hos österrikiska och svenska studenter är 

snarlika. Mest nämnvärt är att påpeka att det finns en markant skillnad mellan de båda ländernas 

respondenter när det gäller att ha en ”ingen tendens” där dubbelt så många österrikare inte kan 

relatera till att shopping stimulerar dem på 

ett äventyrligt sätt. I högra delen av grafen 

finner vi även att de svenska respondenterna 

har en betydligt högre frekvens när det 

kommer till att se shopping som ett äventyr. 

Trots dessa skillnader så ligger den stora 

massan av respondenterna väldigt nära 

varandra i åsikt när det gäller den här 

shoppingkategorin. Figur 8 illustrerar den 

likhet som uppvisats i svarsmedelvärde av de 

båda påståendena.  

 

4.5.3 Kön  
Det totala medelvärdet är som ovan nämnt 3,02. Det könsrelaterade svarsmedelvärdet skiljer sig 

mer än vad det nationalitetsrelaterade medelvärdet uppvisar. Männens medelvärde antar ett lägre 

värde än det totala medelvärdet på 2,67. Kvinnor uppvisar ett svarsmedelvärde av 3,26 som både 

är högre än männens och det totala medelvärdet. (figur 24 sid. 61) 

 

Figur 8: Nationalitet och adventure shopping 
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Korrelationen mellan kön och respondenternas medelvärde inom adventure shopping visar ett 

positivt samband mellan de två variablerna på 0,335.(figur 18, sid. 59) Det föreligger därför ett 

svagt samband mellan kön och tendens till adventure shopping 

Som medeltalet för de båda könen avslöjar återfinns flertalet män, närmare bestämt 54 procent, 

under den neutrala punkten. 20 procent på den neutrala punkten medan de resterande 26 

procenten har haft en högre tendens med ett 

svarsmedelvärde på över 3, vilket placerat 

dem över den neutrala punkten. Kvinnorna 

visar en generellt högre tendens till 

adventure shopping där 27 procent 

positionerar sig under den neutrala punkten, 

15 procent vid den neutrala punkten samt 58 

procent på den övre delen av den neutrala 

punkten. (figur 23, sid. 61) I figur 9 till höger 

visas en illustrering av respondenternas 

medelvärde för att förtydliga skillnaden i 

svar mellan könen.  

 

4.5.4 Inkomst  
Inkomst och adventure shopping visar inte upp ett starkt samband. Med en korrelationskoefficient 

på -0,042 visar variablerna på att ett oberoende föreligger mellan variablerna. (figur 18, sid. 59) 

 

4.6 Social shopping (Social shopping) 

Inom den här kategorin ställdes följande påståenden: (här nedan översatta till svenska. se bilaga 

2, enkät påstående 19, 20) 

 

• Shopping är en social aktivitet som jag gör med mina vänner/familj. (påstående 19) 

• Jag tycker om att umgås med andra när jag shoppar. (påstående 20) 

 

Figur 9: Kön och adventure shopping 
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4.6.1 Korrelation mellan påstående nr. 19 och 20  
Korrelationen mellan de båda påståendena uppvisar ett positivt samband på 0,607. (figur 25, 

sid.62) Även här betyder det att respondenterna har ett relativt enhetligt svar i de båda 

påståendena som mäter tendens till social shopping.   

 

4.6.2 Nationalitet 
Social shopping har ett medelvärde värde av 3,16. Det österrikiska svarsmedelvärdet hamnar 

strax under med 3,03, medan det svenska medelvärdet uppvisar ett högre värde än det 

österrikiska på 3,30. Skillnaden på 0,27 enheter antyder att det föreligger en skillnad mellan 

nationaliteterna. (figur 28, sid. 64)  

 

Korrelationskoefficienten på 0,124 (figur 25 

sid. 62) pekar på att det finns ett svagt 

positivt samband mellan nationalitet och 

respondenternas medelvärde.  

  

Analyserar vi de båda ländernas tendens till 

att shoppa inom den sociala kategorin finner 

vi att den första stora skillnaden ligger i att 

11 procent av Österrikarna svarat på 

alternativ 1 som representerar ”ingen 

tendens” till social shopping. Av de svenska 

respondenterna svarade däremot enbart 4 

procent samma sak. (figur 27, sid. 63) 

  

4.6.3 Kön  
Återigen i den här kategorin påvisas ett större samband mellan kön och kategori än nationalitet. 

Här uppvisar männen ett lägre svarsmedelvärde på 2,83 vilket är en bit under det totala 

medelvärdet för de båda könen på 3,16. Kvinnorna uppvisar det högsta medelvärdet av 3,49. 

(figur 31, sid. 64)  

 

Figur 10:Nationalitet och social shopping 
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Korrelationskoefficienten mellan kön och respondenternas medelvärde antar ett positivt värde på 

0,294 (figur 25, sid. 62) vilket indikerar ett positivt samband mellan kön och social shopping. 

 
Figur 11, till höger, visar att den största 

skillnaden finns i den lägre och övre delen på 

x-axeln. Männen har initialt en betydligt 

svagare tendens till att motiveras av 

shopping vilket syns från punkten ”ingen 

tendens” till skalan ”2,5”. Den låga 

tendensen till social shopping hos männen 

yttrar sig i den övre delen av skalan där 13 

procent av kvinnorna svarar att de har en 

”hög tendens” medan enbart 1 procent av 

männen uttryckte samma höga tendens. 

(figur 30, sid. 64) 

 

4.6.4 Inkomst 
Mellan variabeln inkomst och socialshopping råder det ett nästintill perfekt oberoende. 

Korrelationskoefficienten på -0,013 (se korrelationstabellen i inledningen av social shopping) ger 

en stark indikation på detta. (figur 25, sid. 62) 

 

 

4.7 Gratification shopping (Tillfredställande shopping) 

Inom den här kategorin ställdes följande påståenden: (här nedan översatta till svenska. se bilaga 

2, enkät påstående 22, 23) 

 

• När jag känner mig nere, går jag och handlar för att känna mig bättre. (påstående 22) 

• För mig är shopping ett sätt att stressa ner.  (påstående 23) 

  

Figur 11: Kön och social shopping 



C-uppsats  10p,  Företagsekonomi                                                O. Franklin, S. Holmberg, K. Wahlström 

 28 
 

4.7.1 Korrelation mellan påstående nr. 22 och 23  
Mellan de två påståendena angående gratification shopping visar korrelationskoefficienten på 

0,787 att det föreligger ett starkt positivt samband. Respondenterna har därmed svarat relativt 

enhetligt på de här påståendena. (figur 32, sid. 65) 

 

4.7.2 Nationalitet  
Det totala svarsmedelvärdet på 2,74 för Gratification shopping kategorin uppvisar ett värde under 

den neutrala gränsen. Även medelvärdet för de österrikiska respondenterna återfinns under den 

neutrala punkten men över på 2,83. Tendensen att inte motiveras av gratification shopping 

uppvisar även de svenska respondenterna även om medelvärdet är lägre än österrikarnas på 2,65. 

(figur 35, sid. 66) 
 
Korrelationskoefficienten för nationalitet och gratification shopping uppvisar ett svagt negativt 

värde på -0,067. (figur 35, sid. 66) Koefficienten indikerar att de två variablerna är nästintill 

oberoende av varandra. 

 
Att bli motiverad att shoppa för att känna sig 

bättre är något som en stor del av båda 

nationaliteter inte kan hålla med om då 20 

procent svenskar och 26 procent österrikare 

svarar att de har en ”ingen tendens” (figur 

34, sid. 66). I figur 12, kan man ur grafen 

generellt avläsa att åsikterna går isär och att 

fler österrikiska respondenter motiveras av 

gratification shopping än de svenska 

respondenterna som uppvisar en negativ 

inställning att motiveras av gratification 

shopping då 58 procent av svenskarna 

återfinns under den neutrala punkten i 

gradskalan. 12 procent tycker sig vara neutrala och resterande 30 procent återfinns över den 

neutrala punkten. Detta är en tydlig indikator för att de svenska respondenterna är mindre 

benägna att motiveras av den här kategorin. Österrikarna har en högre tendens där 46 procent av 

Figur 12: Nationalitet och gratification shopping 
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respondenterna återfinns över den neutrala punken, 7 procent på den neutrala punkten och 

resterande 47 procent under. (figur 34, sid. 66) 

 

4.7.3 Kön  
Som tidigare nämnda kategorier uppvisar kön en större skillnad än vad nationalitet gör. Kvinnor 

uppvisar ett medelvärde på 3,27 vilket är strax över den neutrala punkten. Detta innebär även att 

kvinnor skiljer sig starkt både från det totala medelvärdet på 2,74 och från männens värde som 

uppvisade 2,19. (figur 38, sid. 67) 

 

Korrelationskoefficienten mellan kön och 

respondenternas medelvärde inom 

Gratification shopping visar att det föreligger 

en positiv korrelation på 0,391. (figur 32, 

sid. 65) Det föreligger därmed ett samband 

mellan kön och Gratification shopping.  

 

Figur 13, till höger, tyder på att den initiala 

skillnaden mellan män och kvinnor är väldigt 

stor. Där 36 procent av männen svarar att de 

har ”ingen tendens” till Gratification 

shopping meden enbart 10 procent av kvinnorna uttrycker samma sak. Efter den stora skillnaden 

börjar respondenterna likna varandra allt mer, trots att kvinnor generellt visar upp en högre 

tendens till gratification shopping. Den tydligaste skillnaden finner vi kring medeltalet 2,50 där 

kvinnorna har en svarsfrekvens på 36 procent medan männen enbart uppvisar 5 procent. Trots det 

ligger denna skillnad under neutralitetsnivån. (figur 37, sid. 67) 

 

4.7.4 Inkomst 
Korrelationen mellan gratification shopping och inkomst visar att det inte föreligger ett samband 

mellan de två variablerna. Då koefficienten visar på ett oberoende med ett värde av – 0,039 (figur 

32, sid. 65) 

Figur 13: Kön och gratification shopping 



C-uppsats  10p,  Företagsekonomi                                                O. Franklin, S. Holmberg, K. Wahlström 

 30 
 

4.8 Role shopping (shopping för andra) 

Inom den här kategorin ställdes följande påståenden: (här nedan översatta till svenska. se bilaga 

2, enkät påstående 26, 27) 

 

• Jag gillar att shoppa för min familj och vänner. (påstående 26) 

• Jag gillar att shoppa, för att hitta den perfekta gåvan för någon. (påstående 27) 

 

4.8.1 Korrelation mellan påstående nr. 26 och 27  
Med en nära till starkt positiv korrelationskoefficient på 0,643 mellan påstående nr. 26 och 27 

innebär det, även som i tidigare hedoniska kategorier, att respondenterna svarat relativt enhetligt 

på de här båda påståendena. (figur 39, sid.68) 

 

4.8.2 Nationalitet  
Det totala medelvärdet på 2,98 ligger även här 

kring den neutrala punkten. De österrikiska 

respondenterna har en högre tendens att 

motiveras av role shopping. Detta visar den 

österrikiska korrelationen på 3,15, medan de 

svenska respondenterna uppvisar ett lägre 

medelvärde på 2,81. (figur 42, sid. 69)  
 
Korrelationskoefficienten uppvisar ett svagt 

negativ värde på -0,147. (figur 39, sid. 68) 

Koefficienten tyder på att det finns ett samband 

mellan nationalitet och role shopping men att det 

är ett svagt sådant. Genom att titta på figur 14 ovan, kan man se att en stor del av svenskarna har 

svårare att se sig motiveras av role shopping medan de Österrikiska respondenterna visar på en 

högre tendens till att identifiera sig som role shoppers. Mellan gradskalan ”ingen tendens” till 

”2,50” hamnar 47 procent (67 procent vid tillräkning av den neutrala punkten) av svenskarna, 

vilket indikerar att svenskarna till stor del har svårt identifiera sig med role shopping. Vid samma 

Figur 14: Nationalitet och role shopping 
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intervall återfinns 39 procent (54 procent vid tilltillräkning av den neutrala punkten) av de 

österrikiska respondenterna. Nästa stora skillnad återfinns vid den sista gradskalan ”mycket hög 

tendens” där hela 14 procent av de Österrikiska respondenterna tyckte sig relatera till Role 

shopping medan enbart 2 procent av de svenska respondenterna svarade likadant. (figur 41, sid. 

69)  

 

4.8.3 Kön  
Det totala svarsmedelvärdet på 2,98, är nära den neutrala punkten. Männen uppvisar ett lägre 

medelvärde på 2,68, medan kvinnorna har ett högre medelvärde som uppgår till 3,27. Skillnaden 

på 0,58 tyder på en skillnad mellan könen.  

Männen har därför en mindre tendens till att motiveras av role shopping än vad kvinnor har. 

(figur 45, sid. 70) 

 

Korrelationskoefficienten mellan kön och 

respondenternas medelvärde visar på ett 

positivt samband av 0,256.(figur 39, sid. 68) 

Kön och Role shopping har därmed en högre 

korrelation än nationalitet och Role shopping.  
  
Skillnaden mellan könen ser man även i figur 

15  där 50 procent av männen finns under den 

neutrala punkten och 23 procent svarar att dem 

är neutrala. Resterande 27 procent finns över 

den neutrala punkten men minskar 

kontinuerligt ju närmre skalan ”hög tendens” 

kommer. 24 procent av kvinnorna finner att de 

har en ”tendens” till role shopping. Majoriteten av kvinnorna på 52 procent finner vi över den 

neutrala punkten och 36 procent under. 12 procent av kvinnorna ställer sig neutrala till role 

shopping. (figur 44, sid. 70)   

 

Figur 15: Kön och role shopping 
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4.8.4 Inkomst 
Mellan variablerna inkomst och role shopping påvisas en korrelationskoefficient på -0,143 vilket 

antyder att de inte är helt oberoende av varandra, men tillräckligt liten för att se att inkomsten inte 

har en större inverkan på role shopping. (figur 39, sid. 68) 

 

4.9 Value shopping (Fyndshopping) 

Inom den här kategorin ställdes följande påståenden: (här nedan översatta till svenska. se bilaga 

2, enkät påstående 28, 29) 

 

• Jag går för det mesta och shoppar när det är rea. (påstående 28) 

• Jag gillar att leta efter fynd när jag shoppar (påstående 29) 

 

4.9.1 Korrelation mellan påstående nr. 28 och 29  
Mellan de båda påståendena råder det en nära stark positiv korrelation på 0,625.(figur 46, sid. 

71). Respondenterna har därmed uppvisat att de svarat relativt enhetligt på de båda påståendena.  

4.9.2 Nationalitet  
I den här kategorin finner vi att det totala 

medelvärdet på 3,39 ligger över den neutrala 

punkten. De österrikiska respondenterna har 

det högsta medelvärdet av de två 

nationaliteterna på 3,69 medan de svenska 

respondenterna har det lägre medeltalet i den 

här kategorin på 3,08.( figur 49, sid. 72) 

Korrelationskoefficienten mellan nationalitet 

och respondenternas svarsmedelvärde 

uppvisar ett negativ samband på -0,289. 

(figur 46, sid. 71) Detta innebär att det 

föreligger en skillnad mellan de två 

nationaliteterna.  

 

Figur 16: Nationalitet och value shopping 
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Vid value shopping ser vi, i figur 16 ovan, att det inte skiljer så mycket mellan de båda 

nationaliteterna till en början. Den största skillnaden i den här kategorin hittar vi i gradskalans 

högra del där 24 procent av de österrikiska respondenterna har en ”hög tendens” till att motiveras 

av value kategorin, medan enbart 6 procent av de svenska respondenterna svarade likadant. På 

den övre gradskalan (neutral- hög tendens) finner vi även andelen österrikiska respondenter är 

betydligt högre än de svenska. Hela 65 procent av österrikarna mot 41 procent av svenskarna går 

att hitta mellan samma intervall. ”3,50” till ”hög tendens” (Figur 48, sid. 72. Den stora skillnaden 

i totala medelvärden och grafens fördelning ger en tydlig indikering på att det föreligger en 

skillnad mellan nationalitet och grad av tendens att påverkas av  

 

4.9.3 Kön  
Korrelationskoefficienten mellan kön och 

value shopping uppvisar ett svagt positivt 

samband på 0,105. (figur 46, sid. 71) De 

båda könen kretsar nära det totala 

medelvärdet på 3,39 där männen uppvisar 

det lägre medelvärdet på 3,27 och kvinnorna 

uppvisar det högre medelvärdet på 3,50. 

(figur 52, sid. 73) Till höger visar figur 17, 

att den stora påtagliga skillnaden mellan 

könen är antal respondenter som svarar ”hög 

tendens” där 19 procent av kvinnorna och 11 

procent av männen svarar.  

 

4.9.4 Inkomst 
Korrelationen mellan inkomst och value shopping antar ett negativt värde av -0,247 vilket visar 

på att der finns ett samband mellan de två variablerna. (figur 46, sid. 71)   

 
 
 
 

Figur 17: Kön och value shopping 
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4.10 Idea shopping (Shopping för nya trender) 

Till sist i empirin kommer vi till idea shopping. Inom den här kategorin ställdes följande 

påståenden: (här nedan översatta till svenska se bilaga 2, enkät påstående 32, 33) 

 

• Den huvudsakliga orsaken för att shoppa är att hålla sig uppdaterad med trender. 

(påstående 32) 

•  Jag shoppar för att se vilka nya produkter som finns tillgängliga. (påstående 33) 

 

4.10.1 Korrelation mellan påstående nr. 32 och 33 
Korrelationen mellan påståendena uppmättes till 0,467.(figur 53, sid.74) Det är undersökningens 

andra lägsta korrelation och respondenterna har därmed inte varit enhetliga i deras svarande på de 

båda påståendena.  

 

4.10.2 Nationalitet  
Det totala medelvärdet för idea shopping uppgick till 2,96 och är strax under den neutrala 

mittpunkten. I den här kategorin återger de österrikiska respondenterna ett lägre medelvärde på 

2,81 jämfört med de svenska respondenterna som i detta fall uppvisar det högre svarsmedelvärdet 

på 3,11. (figur 56, sid.75) 

 

Korrelationskoefficienten mellan Idea shopping 

och respondenternas medelvärde uppvisar ett 

positivt samband på 0,150. (figur 53, sid. 74) 

Därmed föreligger ett svagt positivt samband 

mellan variablerna. 

 

Nationaliteterna följer varandra med få 

avvikelser, men några punkter går att analysera i 

detta skede. Om vi vänder blickarna längst till 

höger på X-skalan i figur 18, ser vi att de 

Figur 18: Nationalitet och idea shopping 
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svenska respondenterna är mer benägna att svara att de har en ”hög tendens” till att motiveras av 

idea shopping med en svarsfrekvens på 7 procent, medan enbart 1 procent av de österrikiska 

respondenterna tyckte sig motiveras av idea shopping.(figur 55, sid. 75) 

 

4.10.3 Kön  
Både männen och kvinnorna uppvisar ett medelvärde som är på ungefär samma värde som det 

totala svarsmedelvärdet på 2,96. Männens medelvärde (3,00) och kvinnornas (2,93) påvisar att 

värdena inte skiljer sig nämnvärt från varandra. (figur 59, sid. 76) 

 

Figur 19, till höger, förtydligar att det är svårt 

att peka på likheter eller skillnader då linjerna 

skiljer sig lite åt. En könsrelaterad förklaring 

till idea shopping går inte att bygga en vidare 

analys på, då korrelationskoefficienten mellan 

kategorin respondenternas svarsmedelvärde 

visar på ett svagt negativt samband på -0,035. 

(figur 53, sid. 74)  Detta visar att det råder ett 

nästintill oberoende mellan variablerna.  

  

4.10.4 Inkomst 
Inkomsten uppvisar en positiv korrelation av 0,239. Det finns därför ett samband mellan inkomst 

och Idea shopping. (figur 53 sid. 74) 

 

 

 

 

 

Figur 19: Kön och idea shopping 
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5. Analys 
 
Syftet med det här kapitlet är att utveckla och analysera den empiri som utfunnits genom 

enkätundersökningen och med hjälp av tidigare teori dra slutsatser avseende våra hypoteser.  

 

5.1 Utilitarian shopping 

På grund av den låga korrelationen mellan påståendena som mäter utilitarian shopping blir 

analysen lidande. Men följande analys utgår från den data som lyckades samlas in angående 

påstående 34.  

 

I den här kategorin avviker nationaliteterna i sin tendens till utilitarian shopping. Österrikarna 

uppvisar en betydligt högre tendens till att motiveras av utilitarian shopping. Den negativa 

korrelationen på -0,252 pekar på att det nationaliteterna skiljer sig åt i tendens. Man skulle kunna 

spekulera i huruvida svaren till skillnaderna kan förklaras genom ländernas olika historia. Den i 

inledningen nämnda artikeln av Millan, Wolfson & Howard (2007) menar på att ländernas 

historia spelar en stor roll. Den största skillnaden mellan Österrike och Sverige är inblandningen i 

andra världskriget där Österrike led större ekonomiska konsekvenser än vad Sverige gjorde. Vana 

vid mer instabila ekonomiska förhållanden kan det österrikiska samhället och konsumenterna ha 

påverkats åt ett mer utilitarian shopping än Sverige. 

 

I den här kategorin uppvisar korrelationskoefficienten på -0,280 att det föreligger en skillnad 

mellan kön och tendensen till utiliarian shopping. Detta betyder att det nästan skiljer sig lika 

mycket åt mellan män och kvinnor som svenskar och österrikare. Där män uppvisar den högsta 

tendensen till utilitarian shopping könen medan österrikare uppvisar den högsta tendensen till 

utilitarian shopping av nationaliteterna. (figur 14 sid. 57 & figur 16 sid. 58) . 

Eunyoung (2002) fann, i sin undersökning att kvinnliga studenter var mer hedoniska i sina motiv 

till shopping än män, detta stämmer även här, där männen uppvisar mer utilitariana motiv. Då det 

i tidigare studier framkommit att man i västvärlden har högre hedoniska shoppingmotiv än 

utilitariana. För att knyta ihop analysen om utilitarian shopping bekräftar vi de tidigare uppställda 

hypoteserna:  
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H1: Österrikiska studenter är mer utilitariana i deras shoppingmotiv än svenska studenter. 
 

H2: Män är mer utilitariana i deras shopping motiv än kvinnor. 

 

 

5.2 Adventure shopping (Äventyrshopping)  

Eftersom en positiv korrelation på 0,577 uppmättes mellan de båda adventure shopping 

påståendena föreligger det ett starkt samband mellan dem. Med tanke på att medelvärdet mellan 

nationaliteterna skilde sig med 0,14 finns det en skillnad men en väldigt svag sådan. Båda 

länderna kretsade nära medelvärdet på 3,02 där de svenska respondenterna uppvisade ett högre 

medelvärde på 3,09 än de österrikiska respondenterna på 2,95. Den svaga 

korrelationenskoefficienten mellan nationalitet och respondenternas medelvärde visade även den 

på ett svagt positivt samband på 0,068. En stark skillnad mellan de två nationaliteterna går 

därmed inte att finna inom adventure shopping kategorin.  

 

Det som man däremot kan se är en större skillnad mellan könen. Det totala medelvärdet är 

fortfarande den samma 3,02, men här uppvisar kvinnorna en högre tendens till att motiveras av 

adventure shopping. Med ett medelvärde på 3,26 har de kvinnliga respondenterna i båda länderna 

ett medelvärde som är 0,59 enheter högre än männens svaga 2,67. Den uppmätta korrelationen på 

0,335 visar på ett större samband mellan kön och adventure shopping än det mellan nationalitet 

och adventure shopping. Skulle denna undersökning ha gjorts för 30 år sedan, är det troligt att 

svaren sett annorlunda ut. Anledningen torde bero på att länderna i Europa kommer allt närmare 

varandra genom europeiska unionen och handeln. Detta bekräftas även av bland andra 

Gooderham och Nordhaug (2007) som i deras undersökning kom fram till att de var större 

skillnad mellan könen, än mellan nationerna.  

 

Den här studien har även upptäckt samma resultat som i studien av Falk and Campbell (1997) där 

kvinnor har en högre benägenhet till adventure shopping än män,  
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Inkomst visade sig inte påverka adventure shopping. Korrelationen visade ett värde av 0,068 

vilket betyder att inkomst är oberoende av respondenternas tendens till adventure shopping.  

 

Genom ovan förda analys av resultatet av adventure shopping kan hypotes H3 bekräftas.   

 

H3: Det råder en större skillnad i attityd till ”adventure shopping” mellan könen än 

nationaliteterna. 

 

 

5.3 Social shopping (Social shopping) 

Även i den här kategorin visar en hög korrelationen på 0,607 mellan de två påståendena i social 

shopping kategorin. Respondenterna har därmed svarat relativt enhetligt på de båda påståendena.  

 

Svenskarna visar här upp ett högre medelvärde på 3,30 som är 0,27 enheter högre än de 

österrikiska respondenterna. Man kan därav tyda att svenskarna har en högre tendens till social 

shopping än vad österrikarna har. Korrelationen mellan nationalitet och tendens till 

socialshopping visade på enbart 0,124, vilket visar att det finns ett samband mellan 

nationaliteterna men att det inte är särskilt starkt. Den svaga korrelationen gör att det är svårt att 

uttala sig om något större samband mellan nationalitet och social shopping. 

 

När det gäller könsskillnader, oavsett nationalitet, uppvisar männen ett betydligt lägre 

medelvärde på 2,83 vilket är 0,66 enheter lägre än kvinnorna som uppvisade ett medelvärde av 

3,49. Kategorin social shopping visar därmed, precis som Adventure shopping, på att kvinnor har 

en högre tendens att motiveras av denna kategori än vad männen visar upp.   

Korrelationen mellan kön och respondenternas medelvärde uppgick till 0,295 vilket innebär att 

Gooderham och Nordhaugs (2007) forskning, även här går i linje med denna studies upptäckter, 

då det finns ett större samband kön och tendens till social shopping som är högre än mellan 

nationalitet och social shopping. Då kvinnor ofta shoppar tillsammans som en gemensam 

aktivitet, anammas Eunyoungs (2002) slutsatser från studien som fann att kvinnliga studenter var 



C-uppsats  10p,  Företagsekonomi                                                O. Franklin, S. Holmberg, K. Wahlström 

 39 
 

mer involverade och njöt av klädshopping till en högre grad än män, och kan därmed förklara 

skillnaderna mellan könen. 

 

Enligt den låga korrelationskoefficienten för inkomst och social shopping på -0,013 råder ett 

nästan perfekt oberoende mellan variablerna. Inkomst påverkar därmed inte heller i den här 

kategorin tendensen till socialshopping. Hypotesen H4, kan med ovan förda resonemang antas. 

 

H4: Det råder en större skillnad i attityd till ”social shopping” mellan könen än nationaliteterna.  

 

5.4 Gratification shopping (Tillfredställande shopping) 

Inom kategorin Gratification shopping uppvisas den hittills starkaste korrelationskoefficienten 

mellan kategoriernas båda påståenden på 0,787. Detta pekar på att påståendena är korrelerade och 

en vidare analys av svaren blir därmed möjlig.  

 

Gratification shopping var något som respondenterna inte visade ett tydligt tecken på att 

motiveras av. Den stora massan av respondenter motiveras inte av gratification shopping. Detta 

avslöjar det låga totala svarsmedelvärdet på 2,74. De österrikiska respondenterna har däremot ett 

lite högre medelvärde på 2,83. Men den nationella skillnaden är i detta fall enbart 0,18 enheter då 

de svenska respondenterna har ett medelvärde på 2,65. Det föreligger alltså en liten skillnad 

mellan nationaliteterna i fallet med gratification shopping. Korrelationen mellan nationalitet och 

gratification shopping på -0,067 indikerar att det råder ett oberoende mellan nationalitet och 

tendens till gratification shopping. I den här kategorin blir det därför tydligt att nationalitet inte 

spelar någon större roll. 

 

Till skillnad från det låga sambandet mellan nationalitet och gratification shopping kan återigen 

en större skillnad påvisas mellan könen påvisas, vilket går i linje med tidigare nämnda 

Gooderham och Nordhaugs (2007) forskning att skillnader mellan kön är större än mellan 

nationalitet. Kvinnor har även i detta fall en högre tendens än vad männen uppvisar. I detta fall 

visar kvinnorna på ett 1,08 enheter högre medelvärde än männen vilket talar för att kvinnor 

motiveras betydligt mer av gratification shopping. Korrelationskoefficienten mellan kön och den 
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här kategorin avslöjar en koefficient på 0,391 vilket betyder att kön påverkar tendensen till 

gratification shopping. En förklaring till skillnaden mellan könen kanske kan förklaras genom att 

män i högre grad använder sig av andra aktiviteter för att tillfredställa sig. Debatten kring 

shoppingmissbruk och användandet av shopping för att komma bort från vardagsstressen, har på 

senare år tagit fart och denna berör oftast kvinnor, vilket kan vara en annan förklaring till 

ovanstående empiri. 

 

Hypotes H5 kan med resonemanget fört i analysen ovan därmed bekräftas, 

 

H5: Det råder en större skillnad i attityd till ”gratification shopping” mellan könen än 

nationaliteterna. 

 

 

5.5 Role shopping (Shopping för andra) 

Även i den här kategorin är påståendena högt korrelerade, med en korrelationskoefficient på 

0,643. Detta ger oss goda förutsättningar att gå vidare i analysen.  

 

Med ett totalt medelvärde på 2,98 kretsar båda nationernas svar kring den neutrala mittpunkten. 

Differensen mellan de österrikiska respondenterna och de svenska har ett värde av 0,34. Detta ger 

en indikation på att det föreligger en skillnad mellan härkomst och role shopping. I den här 

kategorin är det österrikarna som har en högre tendens och som uppvisar ett medelvärde av 3,15 

medan de svenska respondenterna enbart har ett medelvärde av 2,81. Korrelationen på -0,147 

tyder på att det skiljer sig lite åt mellan nationaliteterna. För att försöka förstå varför denna 

skillnad föreligger, går vi tillbaka till empirins början och tittar på de faktorer som skiljer 

länderna åt.  

 

I empirin kan utrönas att den största delen av de österrikiska studenterna är katoliker. Vi kan även 

här konstatera att vi hittat en skillnad mellan länderna, då den största delen av de svenska 

respondenterna är protestanter. Om teorierna kring role shopping stämmer, och inga andra 

skillnader mellan länderna föreligger, skulle man kunna konstatera att studenterna som kommer 
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ifrån Österrike, ett katolskt präglat land, prioriterade shopping för familj och vänner i högre än de 

svenska studenterna. 

Då även inkomst skiljer sig åt mellan länderna förstärks tanken att de svenska studenterna inte 

tycker sig kunna identifiera sig med role shopping, trots den högre inkomsten. Den lägre 

inkomsten de österrikiska studenterna har tycks inte påverka deras motivation i någon större 

utsträckning till att handla till andra. Detta pekar även den låga korrelationen på -0,143 mellan 

inkomstnivå och role shopping som påvisades i empirin.  

 

Det kan finnas flera förklaringar till detta. Babin et al.(1994) menar att konsumenten kan känna 

att de har en plikt att handla till andra. Vidare skulle detta betyda att graden av role shopping 

bland de österrikiska respondenterna inte nämnvärt har påverkats av en lägre inkomst. Om vi 

vidare utgår från Westbrook and Blacks´s teori om hur vi tilldelats en roll, och att den roll vi har 

påverkar till vilken grad vi shoppar och vem vi shoppar åt, tycks man som österrikisk student i 

högre grad ta på sig en roll och ser det som deras ansvar att shoppa för andra 

 

Även om det påvisades en skillnad mellan nationalitet och tendens till role shopping visar, 

återigen, kvinnorna en starkare tendens i kategorierna än männen. Här skiljer det 0,59 i 

medelvärde mellan könen, och en korrelation mellan kön och role shopping på 0,256 vilket 

återigen uppvisar ett starkare samband jämfört med nationalitet. Detta kan ha sin förklaring i de 

vad Hofstede menar är det maskulina och feminina sättet att vara på. Här representerar det 

kvinnliga sättet ett omtänksamt och måttligt sätt att vara på till skillnad från männen som har ett 

bestämt och tävlingsinriktat sätt. Eftersom role shopping är ett sätt att visa kärlek och 

omtänksamhet på, är kvinnornas högre grad av role shopping helt naturlig.  

 

Trots att det föreligger relativt stora skillnader mellan nationalitet och tendens till role shopping 

återfinns det större skillnader könen emellan. Hypotes H6 kan därför bekräftas och antas. 

 

H6: Det råder en större skillnad i attityd till ”role shopping” mellan könen än nationaliteterna 
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5.6 Value shopping (Fyndshopping) 

Som tidigare, hedonic shopping kategorier, uppvisar korrelationen mellan value shopping och 

påståendena en stark positiv korrelation på 0,625. Eftersom respondenterna därmed svarat relativt 

enhetligt betyder det att en större spridning av svar inte uppstått och en vidare analys är möjlig.  

 

I den här kategorin är det en markant skillnad mellan nationaliteterna. Svenskarnas uppvisade ett 

medelvärde på 3,08 vilket är 0,61 enheter under de österrikiska respondenternas medelvärde på 

3,69. Detta ger en indikation på att österrikarna har en betydligt högre tendens till att motiveras 

av value shopping. Korrelationen mellan nationalitet och value shopping på -0,289 tyder även 

den på att nationaliteterna skiljer sig åt i sin tendens till value shopping. 

  

Då value shopping bottnar sig i att ”fynda” för det tankarna direkt till hur mycket man har att 

spendera. Demografin blir därför intressent att titta på och särskilt inkomstfördelningen mellan 

österrikiska och svenska studenter. För vi blickarna återigen till vårt inkomstdiagram (figur 7, 

bilaga 62) kan vi tydligt se att inkomsten hos de svenska studenterna är betydligt högre jämfört 

med de österrikiska. Den huvudsakliga orsaken till den sneda inkomstfördelningen är med största 

sannolikhet det relativt generösa svenska studiestödet. Incitamentet att därför hitta mer värde för 

pengarna blir därför med all största sannolikhet större för österrikiska studenter än för de svenska. 

Att ”fynda” på begränsad budget torde öka den personliga tillfredställningen om man besitter 

begränsade resurser. Korrelationen mellan inkomst och tendens till value shopping antar ett värde 

av -0,247 vilket även tyder på att tendens till value shopping är inkomstbetingat. 

 

I fallet value shopping är det en mindre skillnad mellan könen jämfört med nationaliteten. 

Differensen mellan kön och respondenternas medelvärde är i detta fall 0,23 enheter där männen 

hade ett medelvärde av 3,27 och kvinnorna ett medelvärde av 3,50. Återigen visar kvinnorna på 

en högre tendens än männen.  

 

Trots att kvinnor har en högre tendens till value shopping än män uppvisar nationalitet och 

tendens till value shopping upp ett starkare samband. Hypotes H7 kan därför förkastas:  

 

H7: Det råder en större skillnad i attityd till ”value shopping” mellan könen än nationaliteterna 
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5.7 Idea shopping (Shopping för nya trender)  

Korrelationen mellan påståendena som ställdes till respondenterna i den här kategorin uppvisade 

ett relativt lågt värde på 0,467. Respondenterna har därför inte varit konsekventa i sina svar.  

 

De svenska respondenterna uppvisade ett starkare medelvärde på 3,11. Detta är 0,30 enheter 

högre än de österrikiska respondenterna som uppvisade ett medelvärde av 2,81. Det föreligger 

därmed en skillnad mellan nationaliteterna. Korrelationskoefficienten mellan nationalitet och 

tendens till idea shopping pekar på ett positivt samband på 0,150. Detta pekar på en svag 

samkorrelation mellan nationaliteterna.  

 

Mellan män och kvinnor skiljer sig det inte speciellt mycket. Kvinnorna uppvisar ett medelvärde 

av 2,93 medan männens medelvärde på 3,00 är 0,07 högre. Men skillnaden från det totala 

medelvärdet på 2,96 är inte speciellt stort och en skillnad blir därmed svår att peka på. Med en 

korrelation mellan kön och tendens till idea shopping på -0,035 råder det nästintill ett oberoende 

mellan kön och den här kategorin. Med anledning av den högre skillnaden i nationaliteternas 

medelvärde kan vi förkasta hypotes H8: 

 

H8: Det råder en större skillnad i attityd till ”idea shopping” mellan könen än nationaliteten 
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6. Slutsatser 
 
I det följande avslutande kapitlet kommer vi att besvara vår frågeställning. Vi kommer även 

att presentera våra egna slutsatser och ge vidare förslag till framtida forskning. 

 
Den huvudsakliga och viktigaste slutsatsen man kan dra av den här studien är att den största 

skillnaden i attityd till shoppingmotiv återfinns mellan kön och inte mellan nationalitet. 

Österrikiska och svenska studenter är generellt sett homogena i hur de motiveras av hedonic 

shopping. Av de sex kategorierna av hedonic shopping fann studien endast skillnader i 

nationalitet av betydande storlek i två av dem ,idea shopping och value shopping. I de resterande 

fyra kategorierna visade det sig att könet hade en större påverkan till att motiveras av hedonic 

shopping. Studien finner också att österrikiska studenter är mer utilitariana i sina motiv till 

shopping, medan kvinnor är mer hedonistiska än män. Globalisering och internationalisering 

påverkar säkerligen befolkningsgrupper i samma riktning och denna uppsats kan vara ett tecken 

på det. Om den här studien hade utförts som en tidsseriestudie hade vi kanske sett en utveckling 

som kan styrka detta. Fördelen att veta att det inte skiljer sig mycket mellan österrikare och 

svenskar är att det kan underlätta att, för företag, dra stordriftsfördelar i utformning av 

marknadsföring, produkt och butik. Att som tidigare nämnt känna sin kund och dess preferenser 

ger företagen en stor fördel i den allt hårdare konkurrensen på marknaderna. 

 

7. Förslag till vidare forskning & Felkällor 
7.1 Förslag till vidare forskning 

Något som hade varit spännande att veta mer om är huruvida internet och online-shopping väcker 

samma hedoniska känslor som konventionell shopping. De hade även varit intressant att gå 

djupare in i de olika hedonic shopping kategorierna för att hitta orsak verkan variabler som kan 

påverkar shoppingbeteendet mellan t.ex. kön, åldrar och skikt i samhället. 
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7.2 Felkällor 

När enkäten utformades tog vi inte hänsyn till att studenterna i Sverige har betydligt generösare 

studiemedel än vad österrikarna har. Vårt intervall visade sig inte hålla riktigt då många svenskar 

visade en tendens till att tjäna över 10 000 €/ år. I och med att vi satte inkomst som ett intervall 

kan vi ha missat väsentlig data för att se om inkomsten kunnat haft en större påverkan på 

kategorierna.  

 

Enkäterna utfördes person till person utanför och inne i universiteten. En felkälla kan därför vara 

att de som utförde enkäterna kan undermedvetet ha valt ut personer på ett subjektivt sätt som kan 

ha påverkat studien i okänd riktning.  

 

Enkäten utformades och genomfördes på engelska. Studenter har vanligtvis en god engelska 

kunskap, men det kan hända att respondenterna känt sig osäkra i det brukade språket och inte 

vågat eller brytt sig om att fråga.  

 

En blandad ansats med en kontrollerande kvalitativ undersökning efter den kvantitativa skulle 

kunna ha hjälp studien för att kontrollera våra resultat med mer djupare frågor där man skulle 

kunnat få en bättre nyansering.  
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Bilaga 1. 
 
 
 

Figur 1: Könsfördelning  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

Figur 2: Korstabell över nationalitet och kön  

  
    Kvinna Total 

Österrike 48 52 100Nationalitet 

Sverige 51 49 100
Total 99 101 200
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Figur 3: Religionsfördelning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figur 4: Korstabell över nationalitet och religion 

  Total 

 Katolik Protestant Annat Katolik 
Österrike 60 1 39 100Nationalitet 

Sverige 5 59 36 100
Total 65 60 75 200
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Figur 5: Religionsfördelning av annan religion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6: Korstabell över nationalitet och annan religion 

  Total 

 ingen religion Muslim Ortodox Buddist Hindu ingen religion 
Österrike 15 16 6 1 1 39Nationalitet 

Sverige 35 0 1 0 0 36
Total 50 16 7 1 1 75
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Figur 7: Graf över nationalitet och inkomstfördelning 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 8: Korstabell över nationalitet och inkomst 

€ Total 

 0>2500 2501>5000 5001>7500 7501>10000 10001 > 0>2500 
Österrike 63 18 7 7 5 100Nationalitet 

Sverige 18 5 16 28 33 100
Total 81 23 23 35 38 200
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Figur 9: Korrelationstabell över utilitarian shopping  

  Påstående 16 Påstående 34 
Medeltal 
Utilitarian 

Pearson Correlation 1 ,187(**) ,727(**)
Sig. (2-tailed)  ,008 ,000

Påstående 16 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,187(**) 1 ,811(**)
Sig. (2-tailed) ,008   ,000

Påstående 34 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,727(**) ,811(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Medeltal Utilitarian 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,133 -,252(**) -,097
Sig. (2-tailed) ,060 ,000 ,171

Nationalitet 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,128 -,280(**) -,272(**)
Sig. (2-tailed) ,070 ,000 ,000

Kön 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,210(**) -,171(*) ,006
Sig. (2-tailed) ,003 ,016 ,936

Inkomst 

N 200 200 200

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Figur 10: Graf över nationalitet och påstående 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 11: Korstabell över nationalitet och påstående 34 

  

 1 2 3 4 5 Total 

Österrike 19 22 16 19 24 100Nationalitet 

Sverige 28 28 29 8 7 100
Total 47 50 45 27 31 200
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Figur 12: Graf över kön och påstående 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 13: Korstabell över kön och påstående 34 

 
  
 

  

 1 2 3 4 5 Total 

Man 18 16 18 19 22 99Kön 

Kvinna 29 34 21 8 9 101
Total 47 50 45 27 31 200
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Figur 14: Graf över nationalitet och utilitarian shopping 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figur 15: Korstabell över nationalitet och utilitarian shopping 

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Österrike 3 9 13 10 21 11 10 12 11 100Nationalitet 

Sverige 0 3 13 27 23 17 12 1 4 100
Total 3 12 26 37 44 28 22 13 15 200
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Figur 16: Graf över kön och utilitarian shopping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 17: Korstabell över kön och utilitarian shopping 

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Man 2 2 8 13 25 15 14 10 10 99Kön 

Kvinna 1 10 18 24 19 13 8 3 5 101
Total 3 12 26 37 44 28 22 13 15 200
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Figur 18: Korrelationstabell över adventure shopping 

  Påstående 15 Påstående 18 
Medeltal 

Adventure 
Pearson Correlation 1 ,577(**) ,895(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

Påstående 15 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,577(**) 1 ,881(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

Påstående 18 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,895(**) ,881(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Medeltal Adventure 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,105 ,236(**) ,068
Sig. (2-tailed) ,140 ,001 ,339

Nationalitet 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,264(**) ,333(**) ,335(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

Kön 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,137 ,069 -,042
Sig. (2-tailed) ,052 ,335 ,551

Inkomst 

N 200 200 200

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Figur 19: Graf över nationalitet och adventure shopping 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Korstabell över nationalitet och adventure shopping  

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Österrike 8 7 9 17 17 19 13 8 2 100Nationalitet 

Sverige 4 6 11 18 18 17 13 4 9 100
Total 12 13 20 35 35 36 26 12 11 200

 
 
 

Figur 21: Tabell över nationalitet och medelvärde  

Nationalitet Mean N Std. Deviation 
Österrike 2,9450 100 1,02714
Sverige 3,0850 100 1,03732
Total 3,0150 200 1,03204

 



C-uppsats  10p,  Företagsekonomi                                                O. Franklin, S. Holmberg, K. Wahlström 

 61 
 

 

Figur 22: Graf över kön och adventure shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Korstabell över kön och adventure shopping  

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Man 11 8 15 19 20 12 7 3 4 99  

Kvinna 1 5 5 16 15 24 19 9 7 101
Total 12 13 20 35 35 36 26 12 11 200

 
 
 

Figur 24: Tabell över kön och medelvärde 

Kön Mean N Std. Deviation 
Man 2,6667 99 1,02768
Kvinna 3,3564 101 ,92015
Total 3,0150 200 1,03204
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Figur 25: Korrelationstabell för social shopping 

  Påstående 19 Påstående 20 Medeltal Social 
Pearson Correlation 1 ,607(**) ,897(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

Påstående 19 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,607(**) 1 ,896(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

Påstående 20 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,897(**) ,896(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Medeltal Social 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,032 ,190(**) ,124
Sig. (2-tailed) ,650 ,007 ,081

Nationalitet 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,369(**) ,157(*) ,294(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,026 ,000

Kön 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,123 ,100 -,013
Sig. (2-tailed) ,083 ,157 ,859

Inkomst 

N 200 200 200

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Figur 26: Graf över nationalitet och social shopping 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figur 27: Korstabell över nationalitet och social shopping 

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Österrike 11 11 3 14 16 8 23 8 6 100  

Sverige 4 3 10 9 21 15 23 7 8 100
Total 15 14 13 23 37 23 46 15 14 200

  
 

Figur 28: Tabell över nationalitet och medelvärde  

Nationalitet Mean N Std. Deviation 
Österrike 3,0250 100 1,19843
Sverige 3,3000 100 1,00755
Total 3,1625 200 1,11290
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Figur 29: Graf över kön och social shopping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 30: Korstabell över kön och social shopping 

 
  
 

Figur 31: Tabell över kön och medelvärde  

Kön Mean N Std. Deviation 
Man 2,8333 99 1,08091
Kvinna 3,4851 101 1,05227
Total 3,1625 200 1,11290

 

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Man 10 11 10 13 16 12 21 5 1 99  

Kvinna 5 3 3 10 21 11 25 10 13 101
Total 15 14 13 23 37 23 46 15 14 200
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Figur 32: Korrelationstabell över gratification shopping 

  Påstående 22 Påstående 23 
Medeltal 

Gratification 
Pearson Correlation 1 ,787(**) ,947(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

Påstående 22 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,787(**) 1 ,943(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

Påstående 23 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,947(**) ,943(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Medeltal Gratification 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,051 -,077 -,067
Sig. (2-tailed) ,477 ,281 ,346

Nationalitet 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,389(**) ,350(**) ,391(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

Kön 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,014 -,059 -,039
Sig. (2-tailed) ,842 ,404 ,588

Inkomst 

N 200 200 200

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Figur 33: Graf över nationalitet och gratification shopping 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 34: Korstabell över nationalitet och gratification shopping 

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Österrike 26 8 5 8 7 13 14 5 14 100  

Sverige 20 9 15 14 12 5 10 5 10 100
Total 46 17 20 22 19 18 24 10 24 200

 
 

Figur 35: Tabell över nationalitet och medelvärde 

Nationalitet Mean N Std. Deviation 
Österrike 2,8300 100 1,45855
Sverige 2,6450 100 1,30519
Total 2,7375 200 1,38362
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Figur 36: Graf över kön och gratification shopping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figur 37: Korstabell över kön och gratification shopping 

 

Figur 38: Tabell över kön och medeltal  

Kön Mean N Std. Deviation 
Man 2,1919 99 1,29699
Kvinna 3,2723 101 1,25603
Total 2,7375 200 1,38362

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Man 36 14 12 5 9 6 9 1 7 99  

Kvinna 10 3 8 36 10 12 15 9 17 101
Total 46 17 20 22 19 18 24 10 24 200
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Figur 39: Korrelationstabell över role shopping 

  Påstående 26 Påstående 27 Medeltal Role 
Pearson Correlation 1 ,643(**) ,903(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

Påstående 26 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,643(**) 1 ,909(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

Påstående 27 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,903(**) ,909(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Medeltal Role 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,168(*) -,101 -,147(*)
Sig. (2-tailed) ,018 ,157 ,037

Nationalitet 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,265(**) ,200(**) ,256(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,000

Kön 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,124 -,135 -,143(*)
Sig. (2-tailed) ,080 ,058 ,044

Inkomst 

N 200 200 200
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Figur 40: Graf över nationalitet och role shopping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figur 41: Korstabell över nationalitet och role shopping 

  Total 

  Ingen 
tendens 2 3 4 Neutral 6 7 8 

Mycket 
hög 

tendens
Ingen 

tendens
Österrike 6 10 11 12 15 9 16 7 14 100Nationalitet 

Sverige 12 6 10 19 20 9 16 6 2 100
Total 18 16 21 31 35 18 32 13 16 200

 
  
 

Figur 42: Tabell över nationalitet och medeltal  

Nationalitet Mean N Std. Deviation 
Österrike 3,1500 100 1,22371
Sverige 2,8100 100 1,06548
Total 2,9800 200 1,15706
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Figur 43: Graf över kön och role shopping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Figur 44: Korstabell över kön och role shopping 
 

 

 Figur 45: Tabell över kön och medeltal  

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Man 11 11 11 17 23 10 8 5 3 99  

Kvinna 7 5 10 14 12 8 24 8 13 101
Total 18 16 21 31 35 18 32 13 16 200

Kön Mean N Std. Deviation 
Man 2,6818 99 1,04845
Kvinna 3,2723 101 1,18854
Total 2,9800 200 1,15706
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Figur 46: Korrelationstabell över value shopping 

  Påstående 28 Påstående 29 Medeltal Value 
Pearson Correlation 1 ,625(**) ,901(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

Påstående 28 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,625(**) 1 ,902(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

Påstående 29 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,901(**) ,902(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Medeltal Value 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,240(**) -,281(**) -,289(**)
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000

Nationalitet 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,067 ,123 ,105
Sig. (2-tailed) ,348 ,082 ,138

Kön 

N 200 200 200
Pearson Correlation -,203(**) -,242(**) -,247(**)
Sig. (2-tailed) ,004 ,001 ,000

Inkomst 

N 200 200 200

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Figur 47: Graf över nationalitet och value shopping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figur 48: Korstabell över nationalitet och value shopping 

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Österrike 1 4 3 9 18 18 14 9 24 100  

Sverige 4 6 9 19 21 12 18 5 6 100
Total 5 10 12 28 39 30 32 14 30 200

 
 

Figur 49: Tabell över nationalitet och medeltal 

Nationalitet Mean N Std. Deviation 
Österrike 3,6900 100 1,03177
Sverige 3,0800 100 ,99929
Total 3,3850 200 1,05824
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Figur 50: Graf över kön och value shopping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 51: Korstabell över kön och value shopping 

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Man 3 7 6 14 20 16 13 9 11 99Kön 

Kvinna 2 3 6 14 19 14 19 5 19 101
Total 5 10 12 28 39 30 32 14 30 200

 
 
 

Figur 52: Tabell över kön och medelvärde för value shopping 

 
 
 
 

Kön Mean N Std. Deviation 
Man 3,2727 99 1,06492
Kvinna 3,4950 101 1,04522
Total 3,3850 200 1,05824
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Figur 53: Korrelationstabell över idea shopping 

  Påstående 32 Påstående 33 Medeltal Idea 
Pearson Correlation 1 ,467(**) ,858(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

Påstående 32 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,467(**) 1 ,855(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

Påstående 33 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,858(**) ,855(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Medeltal Idea 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,153(*) ,103 ,150(*)
Sig. (2-tailed) ,030 ,146 ,034

Nationalitet 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,002 -,062 -,035
Sig. (2-tailed) ,976 ,386 ,627

Kön 

N 200 200 200
Pearson Correlation ,258(**) ,150(*) ,239(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,034 ,001

Inkomst 

N 200 200 200
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Figur 54: Graf över nationalitet och idea shopping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 55: Korstabell över nationalitet och idea shopping 

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Österrike 6 8 19 14 14 22 12 4 1 100Nationalitet 

Sverige 4 6 14 8 23 18 14 6 7 100
Total 10 14 33 22 37 40 26 10 8 200

 
 
 

Figur 56: Tabell över nationalitet och medeltal 

 
 

Nationalitet Mean N Std. Deviation 
Österrike 2,8100 100 ,96080
Sverige 3,1100 100 1,02637
Total 2,9600 200 1,00296
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Figur 57: Graf över kön och idea shopping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 58: Korstabell över kön och idea shopping  

  

 Ingen 
tendens 1,50 

Svag 
tendens 2,50 Neutral 3,50 Tendens 4,50 

Hög 
tendens Total 

Man 3 6 15 16 21 16 11 7 4 99  

Kvinna 7 8 18 6 16 24 15 3 4 101
Total 10 14 33 22 37 40 26 10 8 200

 
 

Figur 59: Tabell över kön och medeltal 

 

Kön Mean N Std. Deviation 
Man 2,9949 99 ,96493
Kvinna 2,9257 101 1,04256
Total 2,9600 200 1,00296
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Figur 60: Övergripande korrelationstabell  

  Nationalitet Kön Inkomst Adventure Social Gratification Role Value Idea Utilitarian 
Nationalitet Pearson 

Correlation 1 -,030 ,565(**) ,068 ,124 -,067 -,147(*) -,289(**) ,150(*) -,097

  Sig. (2-tailed)   ,673 ,000 ,339 ,081 ,346 ,037 ,000 ,034 ,171
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Kön Pearson 

Correlation -,030 1 -,192(**) ,335(**) ,294(**) ,391(**) ,256(**) ,105 -,035 -,272(**)

  Sig. (2-tailed) ,673   ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,138 ,627 ,000
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Inkomst Pearson 

Correlation ,565(**) -,192(**) 1 -,042 -,013 -,039 -,143(*) -,247(**) ,239(**) ,006

  Sig. (2-tailed) ,000 ,006  ,551 ,859 ,588 ,044 ,000 ,001 ,936
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Adventure Pearson 

Correlation ,068 ,335(**) -,042 1 ,454(**) ,542(**) ,325(**) ,068 ,265(**) -,391(**)

  Sig. (2-tailed) ,339 ,000 ,551  ,000 ,000 ,000 ,337 ,000 ,000
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Social Pearson 

Correlation ,124 ,294(**) -,013 ,454(**) 1 ,418(**) ,335(**) ,071 ,250(**) -,316(**)

  Sig. (2-tailed) ,081 ,000 ,859 ,000  ,000 ,000 ,315 ,000 ,000
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Gratification Pearson 

Correlation -,067 ,391(**) -,039 ,542(**) ,418(**) 1 ,251(**) ,044 ,332(**) -,433(**)

  Sig. (2-tailed) ,346 ,000 ,588 ,000 ,000  ,000 ,540 ,000 ,000
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Role Pearson 

Correlation -,147(*) ,256(**) -,143(*) ,325(**) ,335(**) ,251(**) 1 ,157(*) ,091 -,233(**)

  Sig. (2-tailed) ,037 ,000 ,044 ,000 ,000 ,000   ,026 ,198 ,001
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Value Pearson 

Correlation -,289(**) ,105 -,247(**) ,068 ,071 ,044 ,157(*) 1 ,006 ,111

  Sig. (2-tailed) ,000 ,138 ,000 ,337 ,315 ,540 ,026  ,929 ,117
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Idea Pearson 

Correlation ,150(*) -,035 ,239(**) ,265(**) ,250(**) ,332(**) ,091 ,006 1 -,227(**)

  Sig. (2-tailed) ,034 ,627 ,001 ,000 ,000 ,000 ,198 ,929  ,001
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Medeltal 
Utilitarian 

Pearson 
Correlation -,097 -,272(**) ,006 -,391(**) -,316(**) -,433(**) -,233(**) ,111 -,227(**) 1

  Sig. (2-tailed) ,171 ,000 ,936 ,000 ,000 ,000 ,001 ,117 ,001  
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Bilaga 2. 
Questionnaire 

Information about the Questionnaire 
The information in this Questionnaire is only going to be used for a bachelor thesis for the 
University of Halmstad in Sweden. The information will be completely anonymous and will 
approximately take 7 min. to fill out. We will kindly ask you to fill out all the 35 questions and mark 
only one answer.  
Thank you for taking your time! 
 

Demographics 
1. Age 
               0>20       21>23       24-26      27>29      30 >    

 
2. Sex    

        Male        Female 
 

3. Annual income (kr) 
 0>25.000   25.001 – 50.000  50.001 – 75.000  75.001 – 100.000   100.001 > 

 
4.  Work beside studies  

                               Fulltime  part-time (regular part-time/ holiday work)    no work 
 
5.  Religious affiliation 
          Catholic  Protestant  Other  
 
If other please specify here 
 
  

6. Household structure  
                                    Living with parents        living away from parents  
 
 
The following questions concerns leisureshopping/ (shopping for clothes, shoes, electronics etc). 
Please keep in mind that we are NOT referring to grocery shopping (i.e buying food at ICA, 
Hemköp and other grocery stores.)  
 

 
 
7. I am generally satisfied with store opening hours                           Yes  no  no opinion 
 
8.  Do you think that you have enough time to go shopping              Yes  no  no opinion 
during the entire shopping week? 
 
9. When do you go leisure shopping mainly?            
                                                                                          
  Weekdays (Mon-Fri)   weekends (Sat)       no difference  
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10. Do you wish you would be able to go leisure shopping on Sundays? 

 Yes   No  I already can 
  
If no, please specify reason below. 

 
11. What is your opinion on Sunday open for leisure shops?  

  The stores should be open   The shops should be closed  No opinion 
 
12. How much do you spend on leisure items monthly €?   

 0 > 100  101>200   201> 300    301>     
 
13. Would you go leisure shopping more often if the stores were open longer during  
weekdays (Mon-Fri)?  

 Yes   No    I don’t know 
 
14 Do you think you would go leisure shopping on Sundays, if stores are open?   

 Yes   No    I don’t know   I already am 
 
 
                                                                                              1= I strongly disagree    5=I strongly agree 
 
15. Too me, leisure shopping is an adventure.                                                         
                                                                                                         1      2     3    4    5 
 
16. The main purpose behind shopping is to purchase items.                               
                                                                                                1      2     3    4    5 
 
17. The main purpose behind shopping is to browse and not                             .                               
buying                                                                                                                  1      2     3    4    5 
 
18. I find leisure shopping stimulating       .                                         
                                                                                                 1      2     3    4    5 
 
19.  Leisure shopping is a social activity I do with my                                             
friends/ family.                                                                                      1      2    3     4    5.         
 
20. I enjoy socializing with others when I shop                                                        
                                                                                                1      2    3     4    5 
 
21.  Shopping with others is a bonding experience                                                 
                                                                                                1      2    3     4    5 
 
22. When I feel down (sad), I go shopping to make me                                             
feel better                                                                                      1      2    3     4    5 
 
23. To me, shopping is a way to relieve stress                                                         
                                                                                             1      2    3     4    5 
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       1= I strongly disagree    5=I strongly agree 
 
                                                                                              
 

  
1= I strongly disagree    5=I strongly agree 

 
 
24. I go shopping when I want to treat myself to something                                 
special.                                                                                                        1      2    3     4    5 
 
25. I mainly shop for others because when they feel good I feel good                          
                               
                                                                                                            1      2    3     4    5 
 
26. I enjoy shopping for my friends and family.                                                         
                                                                                                         1      2    3     4    5 
 
27. I enjoy shopping to find the perfect gift for someone.                                       
                                                                                                         1      2    3     4    5 
 
28. For the most part, I go shopping when there are sales.                                     
                                                                                                           1      2    3     4    5 
 
29. I look for discounts when I shop.                                                                          
                                                                                                           1      2    3     4    5 
 
30. I enjoy hunting for bargains when I shop.                                                            
                                                                                                           1      2    3     4    5 
 
31. Main reason for shopping is to keep up with the new trends.                           
                                                                                                          1      2    3     4    5 
 
32. I go shopping to see what new products are available                                       
                                                                                                            1      2    3     4    5 
 
33. I go shopping only when necessary                                                                       
                                                                                                          1      2    3     4    5 
 
34. The price is not that important when I go shopping                                             
                                                                                                            1      2    3     4    5 
 
 

 
1=I strongly disagree     5= I strongly agree 

 
 
 
 
 

 
Thank you once again for your participation! 


