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Sammanfattning  
Titel: Väljer du rätt café för dig? - En studie om konsumentbeteende vid val av caféer  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Caroline Lindberg och Elina Lundström 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: Mars - 2019 

Syfte: Analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteende 
 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med utgångspunkt i ett deduktivt förhållningssätt. 

Genom en webbaserad enkätundersökning som tilldelades 181 stycken respondenter i åldrarna 15–

90. Datan bearbetades i analys- och statistikprogrammet SPSS genom en deskriptiv-, faktor-, 

korrelations- och klusteranalys. 

 

Slutsats: Utifrån vår studie kan vi se att den evolutionära teorin i vissa fall stämmer överens med 

vårt resultat och att det finns tendenser till att individer handlar för att lösa problem som kan ligga i 

deras “fas”. När vi kollar på våra olika analyser så kan vi se att det finns vissa samband mellan de 

evolutionära teorierna och hur människor handlar.  

Studien styrker även att kvinnor i ovulationsfasen har en större benägenhet att unna sig något. Vi 

kan se en logisk koppling utifrån vårt resultat, att kvinnor i yngre ålder (innan klimakteriet), 

påverkas mer av ovulationfasen än äldre kvinnor. 

 

Uppsatsens bidrag: I vår studie utgår vi ifrån att alla människor går igenom faser som är 

evolutionärt grundade, vilket är teorin som Griskevicius och Kenrick bygger sin teori på. De menar 

att evolutionära teorier och fundamentala motiv är en orsak till människors konsumentbeteende. 

Men vi vill påstå att vi kan se att det finns ett evolutionärt beteendesätt som inte alltid är rationellt, 

utan som är irrationellt. I vårt resultat kan vi se att Griskevicius och Kenricks teorier om att det 

finns en evolutionär påverkan stämmer i vissa sammanhang, men inte alltid. 

 

Som ett fortsatt bidrag kan vi se att studiens resultat kan utnyttjas av marknadsförare för att kvinnor 

i yngre ålder har andra preferenser och vill unna sig något under ovulationsfasen, vilket kan göra att 

de känner större köpvilja och större behov att unna sig. Därför vill vi, som ett andra bidrag, föreslå 

att man inte enbart ska använda den evolutionära teorin, då de inte säger hela sanningen om hur en 

konsument kommer att bete sig. Teorin kan ge en vägledning om hur konsumenter beter sig, men 

man måste även ta hänsyn till att konsumenter inte alltid lever som de lär. 

 



 

 

Förslag till vidare forskning: Vårt förslag på vidare forskning är att undersöka den evolutionära 

konsumentteorin under ett helt livsspann, det vill säga att man följer flera personer genom livet för 

att se hur dessas konsumentbeteenden ändras beroende på vilken fas i livet de befinner sig i.  

Med bakgrund av vår studie och enkätundersökning vill vi föreslå att vidare forskning ska göras i 

större skala och därmed få fler svar från respondenter i åldersspannen och faserna. Vi vill även 

föreslå att att andra demografiska frågor, som till exempel om man har barn eller ej, skulle kunna 

inkluderas för att undersöka närmare vilken livsfas människan befinner sig i.  

Ett sista förslag till vidare forskning är att använda denna studie för att undersöka samma teorier om 

konsumentbeteende, men tillämpa dessa på något annat än caféer, för att undersöka om resultatet 

kvarstår när konsumenten står inför val av något annat än café. 

 

Nyckelord: Evolutionära behov, fundamentala motiv, konsumentbeteenden, irrationellt 

konsumentbeteende, praxeoloxi, nudging, livsstadier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Title: Do you choose the right café for you? - A study about consumer behaviour when choosing 

café 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 

Author: Caroline Lindberg and Elina Lundström 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: March - 2019 

Aim: Analyze evolutionary impact on consumer behavior 

 

Method: The study is based on a quantitative method based on a deductive approach. Through a 

web site survey that was assigned to 181 respondents aged 15-90. 

The data was processed in the analysis and statistical program SPSS through a descriptive-, factor-, 

correlation- and cluster analysis. 

 

Conclusion: Based on our study, we can see that the evolutionary theory in some cases corresponds 

with our results and that there are tendencies that individuals act to solve problems that may lie in 

their "phase". When we look at our various analyzes, we can see that there are certain connections 

between the evolutionary theories and how people act. 

The study also confirms that women in the ovulation phase have a greater tendency to indulge in 

something. We can see a logical connection based on our results, that women of younger age 

(before menopause) are affected more by the ovulation phase than older women. 

 

Contribution of the thesis: In our study, we assume that all people go through phases that are 

evolutionarily founded, which is the theory that Griskevicius and Kenrick based their theory on. 

They believe that evolutionary theories and fundamental motives are a cause for people's consumer 

behavior. But we want to say that we can see that there is an evolutionary behavior that is not 

always rational, but which is irrational. In our result, we can see that Griskevicius and Kenrick's 

theories that there is an evolutionary influence are true in some contexts, but not always. 

 

As a following contribution we can see that the results of the study can be exploited by marketers 

because women of younger age have different preferences and want to indulge in something during 

the ovulation phase, which can make them feel greater willingness to buy. Therefore, as a second 

contribution, we want to propose not only to use the evolutionary theory, as they do not say the 



 

 

whole truth about how a consumer will behave. The theory can provide guidance on how consumers 

behave, but one must also consider that consumers do not always live as they learn. 

 

Suggestions for future research: Our suggestions for further research is to investigate the 

evolutionary consumer theory in a whole lifespan, that is, to follow several people throughout life to 

see how their consumer behavior changes, depending on the phase in their life. 

With background of our study and questionnaire we would like further research to be done on a 

larger scale and thus get more responses from respondents in the age span and phases. We also want 

to propose that other demographic issues, such as if you have children or not, could be included to 

investigate the life phase in which human beings are located. 

One final suggestion for further research is to use this study to investigate the same theories of 

consumer behavior, but apply them to something other than cafes, to investigate whether the result 

remains when the consumer is positive to the choice of something other than cafe. 

 

Keywords: Evolutionary needs, fundamental motives, consumer behavior, irrational consumer 

behavior, praxeology, nudging, life stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Förord 
 

Tack!  

Efter tre lärorika och roliga år på Högskolan i Gävle avslutar vi nu med detta examensarbete. Vi vill 

börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Kågström sin tillgänglighet och för det 

stora stöd samt alla de goda råd han har gett oss på vägen. Jonas har varit engagerad i vårt arbete 

och vårt ämne genom hela denna process, något som vi är oerhört tacksamma över. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår examinator Lars-Johan Åge, som givit oss goda synpunkter och goda råd 

som gjort att vårt arbete nått ett fulländat resultat.  

 

Sist men absolut inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla de respondenter som har tagit sig tiden 

att delta i vår enkätundersökning. Utan er hade aldrig vår uppsats blivit genomförbar.  

 

 

    

Caroline Lindberg & Elina Lundström 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Hur kan en fundering kring en skål med nötter leda till ett nobelpris och varför fortsätter människor 

att göra val som de sedan ångrar? Detta är frågor som Nobelpristagaren i Ekonomi 2017, Richard H. 

Thaler, förklarar med sin teori om ”Nudging” som beteendeekonomins teori om att människor inte 

alltid gör rationella val (Thaler, 2018a). Thaler vann priset genom sina undersökningar om 

konsekvenser av begränsad rationalitet och brist på självkontroll. Samt för sina upptäckter om hur 

handeln gillrar fällor för mänskligt beteende (Boisen, 2018).  

  

I den neoklassiska grundteorin, som vi får lära oss i nationalekonomins kurser, utgår man alltid från 

att människan gör rationella val (Thaler, 2018, s.1578b). Det är nationalekonomernas grundteori att 

människan alltid är rationell och gör sina val därefter. Detta är något som vi själva har reflekterat 

över och har svårt att relatera till, då vi själva inte alltid gör rationella val. Otaligt många gånger har 

man köpt den där latten för 45 kr, fast man egentligen skulle spara pengar. 

  

 
Figur 1 – Conick (2018) 

  

Vi har även alla varit med om handelns födelsedag och vår plånboks begravning, Black Friday. 

Dagen då handeln lockar oss till att köpa mer och fler genom att mejlkorgen svämmar över med 

erbjudanden som är svåra att motstå. Thaler beskriver vår oförmåga att avstå dessa erbjudanden 

med att vi lockas av transaktionsnyttan – att få köpa till billigare pris än vanligt. Handlare startar 

sällan reor för välgörenhet, utan för att försäljningen ökar. Du köper oftast mycket mer än vad du 

egentligen hade tänkt (Boisen, 2018). 

  

Vi som konsumenter beter oss ofta mindre klokt än vad ”rationella” ekonomer länge räknat med 

(Norén, 2017). Teorierna inom beteendeekonomin, och hur människor handlar och fattar beslut, är 

många och har varierat genom tiderna. Ekonomer från gamla skolan skulle inte hålla med om 
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påståendena i figuren (Figur 1) ovan, utan de hävdar att vi människor, “homo economicus”, alltid 

gör rationella val och till exempel sparar våra pengar till kommande pensioner (Norén, 2018). Detta 

motsätter sig beteendeekonomen Thaler (2018a) som menar att människor oftare gör irrationella 

val, snarare än rationella. Det finns även det praxeologiska synsättet som menar att människors 

handlingar inte går att ifrågasättas, då de alltid handlar rationellt och utifrån det som är bäst för 

denna just i stunden som köpet genomförts. 

  

Människors tillvägagångsätt när de handlar kan även förklaras på ett djupare plan som är kopplat till 

vår evolutionära framgång. Att vi väljer att handla på ett visst sätt kan enligt Griskevicius och 

Kenrick (2013) förklaras av att människor har bakomliggande fundamentala motiv. Att vi köper en 

latte fast vi vet att vi inte borde, beror således på att vi har ett bakomliggande motiv som har 

utvecklats genom vår evolution. Ett exempel är Black friday. För vissa kan detta hetsiga 

köpbeteende framstå som slösaktigt, men för andra kan det vara en chans till att få köpa julklappar 

till sina barn eller ha möjlighet att köpa något man länge har kollat på. 

Människors konsumentbeteenden kan således bero på olika bakomliggande orsaker som gör att de 

fattar de beslut som de gör. Då studiens syfte är att analysera evolutionär påverkan på 

konsumentbeteende kommer vi därför i denna studie att gå igenom dessa tre olika teorier 

(Beteendeekonomin, Praxiologin och Evolutionära teorin) för hur konsumenter fattar sina 

köpbeslut, för att sedan koppla dessa teorier till vår enkätundersökning.  

 

1.2 Problematisering 

Thaler och beteendeekonomin 

Thaler (SVT nyheter 2017) har forskat i beteendeekonomi där man tar hjälp av psykologi för att 

förstå människor och deras beslutsfattande i ekonomiska situationer. Han vill hjälpa oss att fatta 

smartare beslut och har utarbetat modeller för att analysera människors problem med självkontroll. 

Varför det är oerhört svårt att hålla nyårslöften menar Thaler beror bland annat på att människor 

vanligen faller för frestelser som är kortfristiga och ger upp sina långsiktiga intentioner, som att leva 

ett hälsosammare liv.  

 

Thaler (SVT nyheter, 2017) säger att det viktigaste genomslaget hans forskning bidragit med är 

“insikten att människor är mänskliga”. Med det menar han att människor inte alltid gör rationella 

val vilket är det som ekonomer utgått ifrån, utan att människor “bara är människor” som ibland gör 

val som inte är de bästa för oss. Det vill säga val som kan ses som irrationella. Enligt Thaler kan 

alla val som människor gör påverkas genom att “nudga” folk i rätt riktning. Det är detta som Thaler 
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benämner “nudging”. ”Nudging” kan användas i olika sammanhang, men i ett bra sammanhang 

jämför Thaler det med en GPS. En GPS får dig att känna dig hjälpt i rätt riktning, men den gör att 

du inte känner dig manipulerad. Thaler menar att man kan ge människor en GPS att använda i andra 

delar i livet för att göra goda val, som exempelvis spara pengar istället för att slösa. 

 

Historiskt sett har teorin om konsumentbeteenden vilat på en syn om att hushållen alltid försöker att 

maximera sin nytta (Michael & Becker, 1973, s.378). Ekonomin definieras som den vetenskap som 

studerar mänskligt beteende i samband med relationerna mellan mål och sätt att uppnå dem med 

hjälp av begränsade resurser (Мakhnusha, 2016). Det neoklassiska konceptet för ekonomin 

betraktar människan som en logiskt tänkande maskin som tar hänsyn till den information som är 

tillgänglig och grundar sig på beslut som maximerar den egna vinsten och därigenom minimerar 

risken, samtidigt som målen uppnås. Det är detta beteende som definieras som rationellt enligt det 

neoklassiska konceptet (Мakhnusha, 2016).  

Herbert Simon utvecklade en teori om begränsad rationalitet, det vill säga att vi har begränsad 

information och tid när vi grundar våra beslut, som har haft en stor påverkan på beteendeekonomin. 

Han menade att människor gör förutsägbara “fel” (Thaler, 2018, s.1266 a). Smith (2005, s.143) å 

andra sidan, menar att beslutsfattare inte kan ses som irrationella. Han skriver att människor i vissa 

kontexter gör val som motsäger formella teorier om rationalitet, snarare än att dra slutsatser om att 

de är irrationella.  

 

Mises och Praxeologin 

Enligt Praxeologin, är mänsklig handling ett målmedvetet beteende (Paxon & Wenzel, 2014, s.164) 

och människors handlingar ses alltid som rationella (Futerman & Block, 2017, s. 16). Anledningen 

till att människors val alltid ses som rationella inom praxeologin, beror på att man anser att 

människor val alltid är baserade på val som görs för att uppnå ett specifikt ändamål.  

Det praxeologiska synsättet tar hänsyn till det som kommer innan, A priori, och inte det som 

kommer efter, A posteriori. Praxeologin studerar således inte människors anledning till dess 

beslutsfattande och ser inte om besluten som fattats icke-rationella. Det vill säga att köpa en latte 

fast man egentligen borde spara pengar är inte något som går att diskutera som ett irrationellt 

beteende, eftersom människor enligt praxeologin handlar enligt vad som känns bäst för dom i 

stunden. Man studerar således inte den underliggande viljan, utan enbart själva handlingen (Paxon 

& Wenzel, 2014, s.165). Ett sådant beslut kan kallas ineffektivt men aldrig irrationellt (Rizzo, 1982, 

s.58). Detta betyder dock inte att människan nödvändigtvis alltid gör det bästa valet, men de val 
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som har genomförts, grundar sig på bedömningar som den enskilde individen gjort baserat av sina 

kunskaper och subjektiva överväganden (Futerman och Block, 2017, s.16).  

 

Griskevicius & Kenrick och Evolutionär teori 

Griskevicius och Kenrick (2013) har en alternativ syn på människans beteende och menar att en 

evolutionär modell förmår på ett bättre sätt att förklara mänskliga beslut bättre än de modellerna 

inom beteendeekonomi och neoklassicismen. Griskevicius och Kenrick menar att vårt dagliga liv 

och våra beslut grundar sig på evolutionär teori och vårt beteende påverkas av evolutionära faktorer 

och motiv i vårt förflutna. Detta arv kommer vi alltid att bära med oss och det är omöjligt att 

utplåna.  

 

Ett beteende som till synes kan te sig irrationellt kan rota sig i evolutionär rationalitet. I sin bok The 

rational animal (2013) skriver de att människors beslutsfattande kan bygga på en djup rationalitet 

som grundar sig i framgångar och misslyckanden av våra förfäders beslutsfattande. Till exempel 

som att köpa en dyr fin bil istället för en praktisk. Den dyra bilen kan visa på rikedom som ger mer 

status och kan leda till att fler potentiella kompisar lockas till en. Detta kan då ses som ett 

evolutionärt rationellt beslut. Studier har även visat att män är medvetna om att de tar fler antal 

risker om de ska försöka imponera på en kvinna, vilket också har gett evolutionära fördelar genom 

att locka fler potentiella partners. Kvinnor beter sig likadant i sitt konsumentbeteende, som till 

exempel att spendera miljardbelopp på kläder och smink för att göra sig attraktiva för potentiella 

partners.   

 

De fundamentala motiv som ligger till grund för beteende och beslut är att undvika fysisk skada, 

undvika en sjukdom eller att bli sjuk, binda vänskap, uppnå status, få en partner och behålla denna 

partner, samt ta hand om familjen (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.372).  

 

Brase (2014, s.5) menar att evolutionär rationalitet inte nödvändigtvis ligger till grund som en 

normativ standard för beteenden. Vårt mänskliga beteende grundas i anpassningar som är kognitiva 

och som har utvecklats i och med evolutionen och över generationer. Dessa beteenden har filtrerats 

och ytterligare utvecklats av individuella erfarenheter. Medan Saad (2017, s.473) påstår att, om vi 

ska få en full förståelse för konsumentbeteenden, måste vi erkänna att våra sinnen och kroppar är ett 

resultat av evolutionen, där man ser beslut som konsumenten tar, som närliggande eller 

ultimata.        
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Enligt Griskevicius och Kenrick (2013, s.373) har alla levande organismer utvecklats på ett sådant 

sätt som gav dessa organismer en evolutionär fördel. Detta innebär att människor är utrustade med 

psykologiska mekanismer som gör att bearbetning av information och beslutsfattande aktiveras för 

att överleva, frodas och replikera. För att förstå hur dessa system fungerar säger Griskevicius och 

Kenrick (2013, s.373) att det är viktigt att förstå den ultimata funktionen, alltså vilka problem det 

givna psykologiska systemet kan ha för att hjälpa människor att överleva och föröka sig. 

 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.373) menar att konsumenten grundar sina val för att uppfylla de 

sju tidigare nämnda motiven (1) att undvika fysisk skada (2) undvika en sjukdom eller att bli sjuk 

(3) binda vänskap (4) uppnå status (5) få en partner och (6) behålla denna partner (7) samt ta hand 

om familjen. Vilket av dessa motiv som är aktivt, beroende på situation, påverkar och förändrar 

konsumentens beteende, preferens och vilka beslut denne kommer fatta. Människans beteende beror 

på omständigheter och tillfällen och grundar sig inte på konsekventa drag (Mahmoud, 2016, s.334).  

 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.381) menar att samma person kan göra olika (och ibland helt 

inkonsekventa) val beroende på vilket fundamentalt motiv som för närvarande är aktivt. Under olika 

faser i livet är människor olika känsliga för de olika fundamentala motiven. Människor har olika 

personligheter och Griskevicius och Kenrick menar även att det inte finns ett enda “jag”, utan att 

varje människa består av ett “vi” (Mahmoud, 2016, s.334). Det vill säga att människan agerar på 

olika sätt i olika situationer. Vid påstådda bakomliggande faktorer till ett beteende finns skillnader i 

vad som benämns: närliggande (proximal) och ultimata orsaker.  

 

Människans behov påverkas starkt av hur människan själv ser på sina behov, och därför skiljer de 

sig åt från person till person även vid jämförelse mellan samma objekt (Griskevicius och Kenrick, 

2013). De hävdar då att det är omöjligt att säga om respondenterna har rätt eller fel när de förklarar 

sina köp och de bakomliggande motiven till dessa. Till exempel kan en konsument få behovet av att 

köpa nya kläder för hon/han har tröttnat på sina gamla kläder, men andra känner bara behov av nya 

kläder när deras gamla är trasiga.      

          

Thaler (2018, s.1267 a) skriver att hans största bidrag till beteendeekonomin är en modell för 

självkontroll. En fundering kring huruvida människan är rationell, och gör val därefter, fick Thaler 

efter att han hade ställt fram en skål med cashewnötter till sina middagsgäster. Detta gjorde dem 

glada och det skulle inte en rationell, nyttomaximerande person bli då denne alltid föredrar fler val 

istället för ett (att inte kunna välja att äta eller att inte äta). Thaler (2018, s.1267 a) menar att detta 
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beteende är självklart, att vår viljestyrka skulle bli för stark om skålen skulle stå kvar och vi skulle 

äta för många av dem.  

 

Människor gör emellanåt saker som de sedan ångrar, till exempel spenderar de pengar istället för att 

spara. Thaler (2018, s.1267) menar att människor uppträder irrationellt och hans modeller går att 

tillämpa och är relevanta i dagens samhälle. Två exempel han nämner är att man köper något som är 

på rea eller att man dricker alkohol även fast man vet att man kommer må dåligt dagen efter. Med 

stor sannolikhet kommer man ångra detta senare. 

 

Det evolutionära perspektivet kan delas upp i tre faser över livslängden, (Griskevicius och Kenrick, 

2013, s.381). Dessa tre är (1) tillväxtstadiet - som är från födseln till puberteten, (2) parningsstadiet 

- som gäller från puberteten till föräldraskap, samt (3) föräldraskap-stadiet där föräldraskap 

utvecklas. Vidare beskriver Griskevicius och Kenrick (2013, s.381) att varje fas i livsstadiet är 

förknippat med lösa distinkta evolutionära utmaningar, och olika motivationssystem aktiveras vid 

olika tidpunkter i livsfaserna. Till exempel kommer “undvika fysisk skada” och “undvika 

sjukdomar” aktiveras tidigt i tillväxtstadiet. Medan grupptillhörighet (att binda vänskap) i slutet mot 

tillväxtstadiet, då ungdomar börjar bli bekymrade över huruvida de ska få kompisar i skolan eller ej.   

 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.381) skriver att förvånansvärt lite forskning har gjorts gällande 

förändringar i konsumentbeteenden över livslängden. Genom att människor har olika 

grundläggande motiv i dessa olika faser, är det intressant att undersöka varför, hur och när dessa 

olika tendenser för ett visst konsumentbeteende, och hur vi grundar våra beslut, ändras under en 

livslängd.  
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Teorierna mot varandra 

 
 

Modell 1-Teoretiskt bidrag från tre teorier (egen).  

 
Praxiologin gör inga experiment utan ser mänsklig handling som rationell, alltid. Därför finns det enligt Praxeologin 

inget att studera. Thaler gör intervjuer, medan Griskevicius använder sig av experiment.   

 

Thaler (2018, s. 1285a) menar att dessa nya teorier och tillämpningar av beteendeekonomi kommer 

ge ekonomin en ny dimension som är mer mänsklig, snarare än den att vi är rationella ekonomer. 

Dessa tillämpningar tror han kommer vara till större användning och bli mer exakta. Detta svarar 

upp till vårt syfte, att analysera och förstå ett irrationellt konsumentbeteende och detta tillsammans 

med den ökade uppfattningen om att människor inte alltid handlar rationellt, (Thaler, 2018 a), får 

oss att vilja analysera huruvida människors konsumentbeteende skiljer sig i de tre olika 

livsfaserna.        
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Modell 2 - Teoriernas koppling (egen).  

För att tydliggöra kopplingen mellan dessa teorier har vi ovan illustrerat detta med ett venndiagram. Vi vill dock 

föreslå att separera på Thaler och Mises teorier, då vi anser att dessa teorier skiljer sig från varandra.  

  

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteende. 

 

1.4 Forskningsfråga 
“Handlar människor irrationellt eller rationellt med bakgrund av den evolutionära teorin?” 

 

1.5 Avgränsningar 
I vår studie kommer vi att undersöka kvinnor och män i åldrarna 15–90 år. Anledningen till att vi 

inte har med unga under 15 år är för att det i enlighet med SMIF (2018) inte är etiskt korrekt att 

göra en studie på ungdomar under 15 år utan målsmans tillstånd. Då undersökningen genomförs 

genom utskick av enkät via webb så finns det ingen möjlighet för oss att kontrollera målsmans 

tillstånd. Detta gör att vi inte kan undersöka den första livsfasen som är tillväxtstadiet, då denna fas 

är aktiv från födseln till puberteten (Griskevicius & Kenrick, 2013) eftersom att puberteten sker 

mellan 8–14 år (Friedmann, 2018). 

 

Vi har ändå valt att ställa frågor som berör alla tre livsfaserna då dessa följer med en framåt i livet. 

Men de faserna som vi avser att analysera närmare är fas 2 - parningsstadiet och fas 3 - 

föräldrarskapsstadiet. Parningsstadiet är aktivt från puberteten till föräldraskapet (Griskevicius och 

Kenrick, 2013) vilket vi valt att kategorisera från åldrarna 15–30 år, eftersom medelåldern för när 

människor får barn i Sverige är ca 30 år (SCB, 2018). Föräldrarskapstadiet som är aktivt från 

föräldrarskapstadiet och varar livet ut har vi i denna studie har vi därför kategoriserat från 30–90 år. 

Anledningen till att vi tog upp till 90 år är för att medellivslängden enligt SCB (2018) för kvinnor 
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och män är 84 år, vi förväntar oss dock inte att få några svar från den åldersgruppen, men vill inte 

exkludera dessa.  

 

Anledningen till varför vi har valt att undersöka caféer är för att det var där vår idé föddes, när vi 

varje dag en period satt på ett café och pluggade. Vi är studenter och har inte en hög 

månadsinkomst, men ändå spenderade vi pengar på att sitta på café istället för att brygga vårt kaffe 

hemma vilket är mycket billigare. I figur 1 ovan fick vi stöd för att detta är allmänt känt, vilket vi 

även kunde konstatera innan. Vi ansåg att caféer, och val av dessa, kan de flesta relatera till. Vi 

utgick från att alla av våra respondenter på Facebook någon gång besökt ett café och alla har mer 

eller mindre tagit ställning till varför de valde just det caféet, eller varför de inte valde något annat 

café. Även om inte respondenterna har besökt något av de caféer vi valde att presentera i vår enkät, 

valde vi att ha med bilder på dessa för att de skulle få en uppfattning om caféet.  

 

Vi ville ha kontrastrika skillnader mellan de caféer vi har med i vår enkät. Därför valde vi alltifrån 

ett Ica Maxi café till Starbucks. Det finns olika grad av “lyx” i dessa caféer, där man på Starbucks 

kanske köper en dyrare kaffe för att få deras märke på muggen och känslan på caféet istället för en 

kaffe Ica Maxi där kanske cafét inte spelar så stor roll i sig, utan är mer lättillgängligt efter en 

storhandling.  

 

Att vi just valde att undersöka konsumentbeteende på just cafébransch är för att det utbudet spänner 

över samtliga livsfaser och att produkter inom denna bransch har alla råd med och har möjlighet att 

välja mer “lyxiga” och dyra café än de billiga. Inom denna bransch finns alla priskategorier och vi 

utgår från att alla någon gång har varit i den situationen att de behöver välja café utifrån sina egna 

preferenser.   

 

1.6 Disposition 

Utöver den introduktion som redan presenterats kommer resterande del av arbetets upplägg att bestå 

av en teoretisk referensram där vi kommer att presentera tre olika synsätt på konsumentbeteenden. 

Den första teorin beskriver evolutionära fundamentala motiv som en biologisk förklaring till varför 

människor handlar på det sätt som de gör. Detta kommer sedan följas av den Praxeologiska teorin 

som menar att människor är rationella i sina beslut, och till sist kommer vi presentera 

beteendeekonomins teori på irrationellt konsumentbeteenden.  
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Efter att den teoretiska referensramen presenterats kommer vi att presentera ett metodavsnitt där 

studiens tillvägagångssätt redogörs tillsammans med de kvalitetskriterier som ligger till grund för 

studien. Metodavsnittet följs vidare av en presentation av vårt resultat tillsammans med en 

diskussion där datainsamlingen från vår enkätundersökning sammanställs tillsammans med den 

teoretiska referensramen. Avslutningsvis presenteras en slutsats för att besvara syftesställningen och 

foskningsfrågan som ställts och ge ett bidrag till forskningen tillsammans med förslag till vidare 

forskning. 

 
Modell 3-  Disposition över uppsatsen tydliggör uppsatsens uppbyggnad, (egen) 

 

1.7 Nyckelord  
Evolutionary needs, fundamental motives, consumer behaviour, irrational consumer behaviour, 

praxeoloxy, nudging, life stages.  

 

2.Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi presentera den teoretiska referensramen till denna studie. Vi kommer 

inledningsvis att presentera evolutionära teorier och fundamentala motiv som en orsak till 

människor konsumentbeteenden, för att sedan gå över till att redogöra för den teori som vi arbetat 

med gällande irrationellt konsumentbeteende utifrån Praxeologin och Beteendeekonomins synsätt.  

 

2.1 Evolutionär teori 
När människor tänker på "evolutionär framgång" kan de ibland enbart tänka på överlevnad och 

reproduktion. Även om detta är viktigt, finns det ett antal andra evolutionära utmaningar 

som måste övervinnas för att uppnå reproduktiv framgång. Precis som alla andra levande varelser så 

behöver vi människor näring och skydd. Men det som skiljer oss människor från djuren är att vi 

även är intensivt sociala, vilket gör att vi också därför ställs inför återkommande sociala utmaningar 

(Griskevicius och Kenrick, 2013, s.374). 

 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.372) menar att de val vi gör idag, av konsumenter i modern tid, 

har en stark koppling till de motiv som våra förfäder grundade sina beslut på och hävdar också att 
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dessa motiv är samma. Att studera konsumentbeteende anses som ett idealiskt sätt att förstå vad 

som ligger bakom mänskliga motivationer. Evolutionära behov ger även förståelse om 

konsumenters beslutsprocesser och preferenser.  

 

Att människor gör irrationella val, är för Griskevicius och Kenrick, mer en självklarhet än ett 

undantag. De frågar varför människor lägger sina pengar, som de har arbetat hårt för, på onödiga 

lyxvaror eller att människor hellre eftersträvar att undvika förluster istället för att uppnå vinster 

(Griskevicius & Kenrick 2013, s.372).         

 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.373) skriver att ur ett evolutionsperspektiv anser man att 

människor har ett konsumentbeteende som grundar sig i anpassningar som är psykologiska, vilka 

grundade sig i hur våra förfäder försökte finna lösningar på sociala utmaningar. De motiv som är 

grundläggande för ett konsumentbeteende är att undvika fysisk skada, undvika en sjukdom eller att 

bli sjuk, binda vänskap, uppnå status, få en partner och behålla den partnern, samt ta hand om 

familjen. 

 

 
Tabell 1 -  Fundamentala motiv och deras utlösare, samt beteende tendenser, (Griskevicius och Kenrick, 2013, s.376). 

 

2.2 Närliggande och ultimata motiv  
 
Griskevicius och Kenrick (2013, s.373) skriver att det evolutionära perspektivet bygger på 

kärnfunktioner. Människor och alla levande organismer, är skapade så att de hela tiden utvecklas 

och därmed har en evolutionär fördel. Våra förfäder använde dessa psykologiska mekanismer för att 
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behandla information de fått för att bland annat kunna överleva. Till grund för detta ligger två 

funktioner, det ultimata och det närliggande. Den närliggande och omedelbara preferensen, handlar 

om vad människor tycker och känner här och nu. Till exempel om du känner dig hungrig kanske du 

går och köper en bulle på ett café istället för att äta en nyttig macka hemma. Du blir sugen på en 

bulle som är kaloririk och full med socker istället för att välja en macka och detta menar 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.374) är ett ultimat motiv. Våra förfäder sökte efter kaloririk mat 

för att överleva, och sökte även gemenskap som bidrog till överlevnad och förökning.  

 

Ett annat exempel är om en person ska köpa en lyxbil. Personen är då medveten om sina motiv inför 

sitt köp, man vill ha en snygg bil med lyxiga detaljer, som har en snabb motor vilket får personen 

att känna sig exceptionell. Detta är en närliggande anledning, men den ultimata anledningen i detta 

fall kan vara att personen har en önskan om att imponera på en potentiell partner och därmed öka 

sin chans till reproduktion, vilket är en ultimat anledning (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.373).     

 

På en närliggande nivå vill människor uppnå välbefinnande och uppleva lycka och nöje, samt känna 

sig tillfreds. Det man vill undvika är frustration, sorg eller smärta. Det evolutionära perspektivet 

menar att orsakerna till detta finns rotade i ett adaptivt beteende, ett beteende som har ändrats 

genom anpassning (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.373). 

 

Simpson, Griskevicius och Rothman (2012, s.311) menar att största anledningen till att människor 

satsar på en relation kan vara för att de vill få och uppleva kärlek, närhet, lycka, stöd och resurser, 

vilka alla är exempel på närliggande motiv. I ett evolutionärt perspektiv skulle de ultimata motiven 

för att inleda ett förhållande vara att ingå i ett långvarigt förhållande, vilket på sikt kan leda till 

reproduktion, vilket ger evolutionära fördelar.  

 

2.3 Grundläggande motivets ramverk   

Beroende på vilket motivationssystem som är aktivt i en situation kan en persons preferenser 

ändras. Detta är en konsekvens av ramverket för de grundläggande motiven (Griskevicius & 

Kenrick 2013, s.375). En annan konsekvens är att en persons beslutsprocess kan ändras, av 

huruvida preferenserna maximeras eller ej. Griskevicius och Kenrick (2013, s.375) menar att en 

princip för detta ramverk är att det motiv som är rådande aktivt är det som vägleder 

beslutsprocesserna. Detta beteendets konsekvenser är viktigt när man ska förstå människans 

beslutsprocesser och fel som denne gör. Dessa irrationella handlingar, huruvida människan 

maximerar eller ej, har genom ett traditionellt synsätt ansetts som ett designfel i hjärnan, men att det 
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evolutionära perspektivet föreslår att flertal av våra fördomar och fel istället kan bero på vår 

evolutionära design.      

 

Människor tenderar att väga förluster tyngre än jämförliga vinster säger Kahneman och Tversky 

(1979). Detta beteende har traditionellt sett betraktats som ett irrationellt beteende, men som den 

evolutionära teorin förklarar som en tendens som kan vara en adaptiv påverkan. Detta  

har gagnat människor att lösa och tyda överlevnadsrelaterade utmaningar våra förfäder hade, skriver 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.375).  

 

I evolutionära utmaningar finns kvalitativa skillnader. Dessa är viktiga för att hjärnan inte är 

utvecklad till att endast göra val som leder till maximerade chanser för reproduktion senare i livet. 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.374) skriver att hjärnan har utvecklats för att lösa utmaningar 

som har uppstått under evolutionen, snarare än att utveckling av hjärnan har skett för att fungera 

som en allmän praktisk problemlösare.  

 

2.4 Grundläggande mänskliga motivens hierarki  
Evolutionär framgång kanske många förknippar med reproduktion och överlevnad. Dessa aspekter 

är såklart viktiga, men det finns andra utmaningar i den evolutionära framgången som måste 

övervinnas för att få reproduktiv framgång. Som alla djur, och våra förfäder, behövs skydd och 

näring för att överleva. Eftersom vi människor är otroligt sociala djur möter vi även sociala 

utmaningar som är centrala och återkommande. Dessa är, undvika fysisk skada, undvika sjukdom, 

få vänner, uppnå status, förvärva partner, behålla den partnern och ta hand om familjen (Durante & 

Griskevicius, 2016).     

 

Som tidigare nämnts är varje fas i livsstadiet förknippat med lösa distinkta evolutionära utmaningar, 

och olika motivationssystem aktiveras vid olika tidpunkter i livsfaserna. Att “undvika fysisk skada” 

och “undvika sjukdomar” kommer aktiveras tidigt i tillväxtstadiet. Medan grupptillhörighet (att 

binda vänskap) kommer i slutet mot tillväxtstadiet, då ungdomar börjar bli bekymrade över 

huruvida de ska få kompisar i skolan eller ej (Griskevicius och Kenrick, 2013, s.381)   
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Figur 2 -  Grundläggande mänskliga motivens hierarki. (Durante & Griskevicius, 2016, s.28). 

 När ett motivationssystem har utvecklats och aktiverats kan detta bidra till miljöanpassningar som indikerar en 

möjlighet eller ett hot som är relaterad till en särskild evolutionär utmaning. 

 

När ett grundläggande motivationssystem aktiveras ger detta särskilda konsekvenser för minne, 

uppmärksamhet, preferenser och kognition. Detta för att lösa ett slutgiltigt problem som är kopplat 

till det aktuella systemet som är aktivt. Ett motiv aktiveras och bli det primära till följd av interna 

eller externa signaler som antyder på möjligheter eller hot som är kopplad till en 

utvecklingsutmaning. Till exempel motivet “att få en partner” kan aktiveras när man umgås med en 

person av det motsatta könet man är intresserad av, eller om man är i samma rum som denne. Detta 

leder till att personen i fråga söker sig till, och föredrar, produkter som främjar och underlättar att 

uppnå behovet att få en partner (Durante & Griskevicius, 2016, s.28). 

 

2.5 Livsfaser 

 Griskevicius och Kenrick (2013, s.381) poängterar att de fundamentala motiven genomsyrar hela 

livet, och aktiveras i de tre olika livsfaserna. Det första steget som är tillväxtstadiet, varar från 

födseln till puberteten och innehåller de fundamentala motiven “självskydd”, 

“sjukdomsförebyggande” och “grupptillhörighet”. Griskevicius och Kenrick (2013, s.381) skriver 

att eftersom varje livsfas är förknippat med att lösa distinkta evolutionära utmaningar, kommer 

olika motivationssystem aktiveras i de olika livsfaser.  

 

Självskydd och sjukdomsförebyggande aktiveras tidigt i tillväxtstadiet, medan anknytningssystemet 

där man känner grupptillhörighet aktiveras mot slutet, när barn först blir bekymrade över att få 

vänner. Det andra steget i livsfasen är parningsstadiet och varar från puberteten till föräldraskapet. 

Detta stadie innehåller de fundamentala motiven “status” och “hitta partner” och dessa uppstår på 

grund av det inflöde av testosteroner som finns i början av livsfasen. Den tredje och sista fasen är 
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föräldraskapstadiet som varar från dess att man får barn och livet ut. Att ha barnbarn och ta hand 

om familj och närstående ingår även i detta stadie och det beror på de fundamentala motiven 

“behålla partner” och “omhändertagande av familj” aktiveras här (Griskevicius och Kenrick 2013, 

s.381).  

 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.381) menar att då människor behöver lösa specifika evolutionära 

utmaningar under varje livsfas ändras sannolikt dennes preferenser och beteenden så att de är 

anpassade som en funktion av livsfasen. Om en ung man ska lösa den evolutionära utmaningen 

“status” och “hitta partner”, skulle vi förvänta oss en ökad köpintention av produkter som är lyxiga 

och dyra (se kapitel 2.9 om status och hitta partner). Denna köpintention borde enligt Griskevicius 

och Kenrick (2013, s.381) avta ju äldre mannen blir, då han är påväg in i föräldraskapstadiet. 

Däremot om en äldre man skiljer sig och går tillbaka till parningsstadiet, kommer troligtvis hans 

konsumtionsbehov av lyxprodukter att åter öka.  

 
Modell 4 - Figuren visar kopplingen mellan de olika livsfaserna och de fundamentala motiven (egen) 

 

2.6 Ovulatorisk förskjutningshypotes   
Under kvinnans ägglossning kan motiv, beteenden och preferenser förändras. Detta brukar kallas 

ovulatorisk förskjutningshypotes och kan leda till att kvinnor upplever förändrat beteende och 

motivation vid ägglossning gentemot den parningsrelaterade motivationen. De upplever en ökad 

sexuell lust vid denna tid gentemot män som visar på maskulinitet, social dominans, ansikts-

symmetri, attraktivitet och genetisk kondition. Nära ägglossning upplever kvinnor en större önskan 

om variation hos män och även positivt korrelerat med en större önskan i konsumentprodukter. 

Dock är effekten svagare på kvinnor i stabila relationer och detta beteende kan även vara lika 

gentemot lojalitet mot ett varumärke. Kvinnor kan även tävla mot varandra vid val av varumärke 

och produkt och motiveras även av att konkurrera ut andra kvinnor för status och få de bästa 

männen som är tillgängliga (Durante & Griskevicius 2016, s.29).   

 

2.7 Livshistorie-teorier  
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En nyckel till det evolutionära konceptet kommer från livshistorie-teorier som utvecklats för att 

förstå skillnader för de avvägningar som människor står inför under de olika livsfaserna. Tidig 

uppväxt, parning, föräldraskap och mor-och far-föräldraskap involverar att förvärva och spendera 

sina resurser på olika sätt som sker på grund av naturliga prioriteringar. Mycket av de centrala 

avvägningar som människan står inför involverar allokering av energin till utveckling kontra till 

parning mot föräldraskap. Till exempel, ansträngningar som spenderas på att locka kompisar är 

ansträngningar som inte kan spenderas på att ta hand om barn. Beroende på den miljö vi lever i 

fördelar alla levande varelser olika ansträngningar på olika sätt i livet, (Kenrick, Griskevicius, 

Sundie & Neuberg, 2009, s.4). En viktig implementering kring livshistorie-teorier är att män och 

kvinnor kommer att ha olika verktyg för vissa kategorier för att uppnå fördelar. Vad som anses vara 

djupt rationellt hos det kvinnliga könet, behöver således inte vara djupt rationellt hos det manliga 

könet. Enligt Kenrick et al. (2009, s.6) finns en annan möjlig implikation som gäller för människor, 

även inom ett kön, kommer olika människor att ha olika verktyg för olika ändamål.  

 

Griskevicius, Delton, Robertson och Tybur (2011, s.1) skriver att avvägningen att använda resurser 

för reproduktion kontra andra uppgifter, kan bero på ens livslängd och resurser. Anledningen till att 

vissa människor väljer att få barn tidigt beror således på under vilka förhållanden man har vuxit 

upp. Den förväntade livslängden beror kritiskt på om människor vuxit upp i en relativt resursfattig- 

eller resursrik miljö. För individer som vuxit upp relativt fattigt, var känslan av tidig död större och 

därför blev viljan att reproducera tidigare större, till och med på bekostnad av utbildning och 

karriär. Omvänt, för individer som vuxit upp relativt rika, blir reproduktionen fördröjd på grund av 

att känslan av att leva längre gör att man väljer att utbilda sig och skaffa karriär innan man påbörjar 

en familj.  

 

2.8. Tillväxtstadiet 

2.8.1 Självskydd 

Människor har en tendens att välja det som de flesta andra skulle välja, oberoende av vilket 

varumärke det handlar om. Detta är ett självskyddandemotiv som är aktivt, och detta kan även leda 

till att preferenser ändras för att man är osäker och väljer det andra skulle välja. Ett exempel på 

detta kan vara att människor väljer varumärke bara för att det varumärket anses som mer trovärdigt. 

Detta motiv kan även leda till att människor undviker variation och nyheter, utan håller sig till det 

de alltid har gjort och vet är bra (Griskevicius & Kenrick 2013, s.376).  

 

2.8.2 Grupptillhörighet 
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Griskevicius och Kenrick (2013, s.377) menar att våra förfäder behövde sammansluta med andra 

människor och enas för att överleva. Även Baumeister och Leary (1995, s.501) skriver att stor 

mängd stöd finns för att sociala sammankomster lätt bildas och att alla människor i samhället tillhör 

en ursprunglig grupp där personligt samspel och möten “ansikte mot ansikte” inkluderas. Det 

typiska och säregna för människor är att vi bildar grupper naturligt.  

      

Maner, Nathan, Baumeister, Schaller och Mark (2007, s.49) skriver att människor vill ansluta sig 

till varandra och kallar det anslutningshypotesen. Sociala relationer och behovet av detta hävdar 

Mead, Baumeister, Stillman, Rawn och Vohs (2011, s.903) är det mest universella och 

grundläggande av alla de mänskliga behoven. Det sociala behovet är medfött och har hjälpt 

människor att överleva och få säkerhet under evolutionen.       

 

Grupptillhörighet-motivet gynnar och stärker redan befintlig vänskap, men det hjälper också till när 

ny vänskap bildas (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.377). Motivet gör att människor engagerar sig 

mer socialt och blir utåtriktade. Människor med detta motiv spenderar mer pengar på aktiviteter och 

produkter som kan upplevas och avnjutas tillsammans istället för att göra det på egen hand.   

 

Människor med ett grupptillhörighet-motiv vill passa in och söker därför levnadsstilar och 

varumärken därefter. Man söker tjänster och produkter för att uppfylla detta behov. Information 

som är muntlig tar gärna dessa personer till sig och påverkas av vad andra i dess omgivning tycker 

om olika produkter (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.378).        

  

2.9 Parningsstadiet    
2.9.1 Status 

Människor är en art som vill leva i grupp och vill ansluta sig till andra människor och känna 

samhörighet, men de vill också uppnå status bland sina sociala kretsar. Status och respekt har 

evolutionärt gett stora fördelar. Djur och människor med högre status får de bättre alternativen. Mer 

status ger fler materiella resurser, framstående interpersonell påverkan, bättre hälsa och högre 

självkänsla (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.378). 

 

Nelissen och Meijers (2011, s.343) skriver att människor är angelägna att bära märkeskläder och 

andra lyxprodukter för att uppnå status. Att bära en märkesskjorta av hög kvalité, jämfört med en 

skjorta av okänt märke utstrålar personens önskemål och sannolikheten för att denna blir anställd 

ökar (Nelissen och Meijers, 2011, s.347). Berger och Ward (2010, s.565) menar också att viljan av 



 

18 
 

att bli uppfattad på ett visst sätt och känna status motiverar människor till att betala mer för varor 

som kan visas upp för andra.  

 

Enligt Rucker och Galinsky (2009, s.554) har makt en stor påverkan på konsumtionen.  Människor 

som har låg makt har ett ökat behov av att köpa status-relaterade produkter (Rucker & Galinsky, 

2008, s.264). Griskevicius och Kenrick (2013, s.378) skriver att aktiveringen av status-systemet gör 

det möjligt för människor att veta vart i hierarkin de står och får dem att värdera människor och 

objekt som har hög status, och utesluta sådant som inte har det. Rucker och Galinsky (2008, s.257) 

skriver att människor också är villiga att betala mer för produkter som är status-relaterade. 

 

Nelissen och Meijers (2011, s.343) säger att ett evolutionärt perspektiv argumenterar att preferenser 

för lyxkonsumtion grundar sig på en universell syn om att lyxvaror signalerar ökad status. 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.379) menar att försök att uppnå statusmotiv, genom inköp av 

premiummärken och lyxprodukter, bidrar till att människors priskänslighet minskar. Lägre status 

associeras med billigare varor och en oro för att inte uppnå status är en bidragande faktor till detta. 

Status kan även åstadkomma att människor får en förvrängd syn. Till exempel bedömer människor, 

på ett irrationellt sätt, sina förmågor för högt (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.378).  

 

Sundie, Griskevicius, Kenrick, Tybur och Beal (2011) har studerat i vilken utsträckning människor 

konsumerar för att “visa upp” varor och tjänster de köpt. Dessa iögonfallande produkter eller 

tjänster köper konsumenten för att imponera på andra i sin omgivning. Människor spenderar hellre 

pengar på varor de kan visa upp, i detta fall designerglasögon, hellre än en dyr brödrost.   

 

 

2.9.2 Hitta partner 

Motivet att hitta en partner kan innehålla en rad beteenden som till en början kan ses som 

orelaterade till parning (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.379). Att hitta en partner triggas av 

närvaron av riktiga eller påhittade potentiella partners. Motivet att hitta en partner leder människan 

till att vilja bli sedd, men sättet att stå ut på skiljer sig mellan män och kvinnor. Män som vill skaffa 

en partner är mer villiga att spendera sina pengar på lyxprodukter som ger status och varor eller 

tjänster som är iögonfallande och därför väljer de produkter och märken med en lyxigare “stämpel”. 

Även Janssens, Pandelaere, Van den Bergh, Millet, Lens och Roe (2010) skriver att motivet att få 

en partner ökar intresset för status-produkter hos män.  
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Griskevicius et al. (2007, s.85) menar att män som letar efter en partner spenderar mer pengar på 

lyxprodukter för att synas, medan kvinnor som är på jakt efter en partner istället väljer att spendera 

sina pengar på välgörenhet. Idén om självuppoffring kan ses som självpresentation. För att signalera 

information om sig själva, engagerar individer sig ofta i beteenden som är kostsamma - detta 

beteende benämns i en teori som kallas kostsam signalteori.  

Inköp av dyra varor och tjänster kallas för iögonfallande konsumtion och definieras som att uppnå 

och visa kostbara föremål för att imponera på andra genom rikedom eller status (Sundie et. al. 2011, 

s.664). Konsumtion av produkter som är iögonfallande av singelmän används som en signal för att 

de vill hitta en partner. Till skillnad från män leder kvinnors motiv till att de blir mer benägna att 

visa upp sin kropp och ungdom. Kvinnor lägger istället pengar och tid på kläder, accessoarer och 

smink som kan öka deras attraktivitet (Sundie et.al 2011, s.657). Även Hill, Rodeheffer, 

Griskevicius, Durante och White (2012, s.2) menar att de strategier som män och kvinnor använder 

för att attrahera en partner kan skilja sig åt. Män lägger gärna mer fokus på fysisk attraktivitet när 

de ska välja sin partner. Följaktligen är det den mest frekventa och effektiva taktiken som kvinnor 

använder för att locka eller behålla en partner att öka deras fysiska attraktivitet. Detta reflekteras i 

hur kvinnor väljer att spendera sin tid och sina pengar. Enligt Hill et al. (2012, s.2) spenderar 

kvinnor avsevärt mycket mer tid och pengar än män på att göra sig attraktiva för en man, i 

jämförelse med det motsatta.  

 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.379) menar att många produkter och tjänster är utformade för att 

uppfylla människors behov av att träffa en partner. Men ett sådant motiv lär ha en mer generell 

påverkan på konsument-tendenser och människor med detta motiv tenderar till att snabbt bli 

uttråkade med sina produkter och söker istället nya produkter eller upplevelser. Detta uppvisande 

och stoltserande med status-relaterade produkter får den önskade effekten män vill ha, kvinnliga 

observatörer uppfattar män som köper lyxvaror som mer attraktiva som en partner på kort sikt, men 

inte på lång sikt. Konsumtion fungerar och är en del av parningsystemet och detta motiv motiverar 

ofta män att vilja visa upp sig, bland annat genom offentlig generositet och välvilja (Griskevicius & 

Kenrick, 2013, s.379).  

 

Denna iögonfallande konsumtion som kan anses som lättsinnig, slösaktig och oseriös i mänskliga 

kulturer och har även gjorts över tidsskeden. Enligt Sundie et al. (2011, s. 675) tyder aktuell 

forskning och teori på att iögonfallande konsumtion har en central funktion som syftar till att få 

reproduktiva fördelar. Sundie et al. (2011, s. 675) jämför män med påfåglar, att precis som dessa 

djur använder sina stjärtfjädrar för att få uppmärksamhet från potentiella partners, kan män på 
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samma sätt spendera sina pengar på ett slösaktigt sätt för att charma potentiella partners. Medan 

vissa andra män har en icke påfågelliknande levnadsstil. Dessa män investerar mer tid, 

ansträngning, pengar och tid i en partner där avkommor kan bli en följd till det partnerskapet.  

 

Griskevicius et al. (2007) hävdar också att män spenderar mer iögonfallande under, vad de kallar, 

parningssammanhang. Men Sundie et al. (2011, s. 676) visar på att enskilda händelser och 

skillnader i livshistorien är en avgörande faktor för att förstå individens motivation varför den väljer 

att konsumera och agera i en “lyx-anda” och annan parningsrelaterad iögonfallande konsumtion. 

Faktorer som samspelar här är personens kön, parningsstrategi (om man prioriterar föräldraskapet 

högt eller lågt), och vilken typ av parning (kortsiktig eller långsiktig) man är ute efter.    

 

 

2.10 Föräldrarskapstadiet 

2.10.1 Behållande av partner 

Att bibehålla en partner skiljer sig mycket från att skaffa en partner, menar Griskevicius och 

Kenrick (2013, s.379). Människor lägger mycket pengar och tid, i form av presenter och middagar, 

på att hålla relationen vid liv. Även om konsumenter gör val för sig själva är dessa val ofta formade 

efter ens partners val.  

 

Motivet “behålla en partner” har vissa förgreningar med att köpa lyxprodukter. Till skillnad från 

motivet för kvinnor att hitta en partner, så bidrar motivet för kvinnor att bibehålla en partner till att 

kvinnor handlar mer lyxprodukter. Wang och Griskevicius (2013) har gjort en studie som visar att 

kvinnor ibland kan använda lyxprodukter för att signalera till andra kvinnor att hennes partner är 

upptagen. 

 

Konsumenters val är många gånger underförstått eller tydligt grundade på relationen till sin partner. 

Beteenden inom detta system är konstruerade för att hålla relationsbanden starka och att hot från 

potentiella kärlekskonkurrenter ska kunna hanteras (Griskevicius & Kenrick 2013, s.380). I 

inledandet av en relation vill båda parter visa sina unika, positiva och individuella egenskaper och 

sin kreativitet, samtidigt som man känner av partnerns preferenser och behov väldigt noga (Simpson 

et al., 2012, s.312). Människors beslut involverar många gånger fler individers påverkan, än bara 

den personen som ska fatta beslutet. Detta inkluderar ofta ett övervägande av vilken relation vi är i 

och hur vi känner till den och inkluderar även båda parters preferenser och attityd (Simpson et al., 

2012, s.311).   
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2.10.2 Omhändertagande av familj 

Griskevicius och Kenrick (2013, s.380) skriver att vi i den moderna världen lägger enorma summor 

pengar, tid och energi på familjen och på uppfostran av barn. Motivet att ha hand om släkt aktiveras 

när vi är bland familjemedlemmar och nära vänner. Motivet att ta hand om släkt och vänner sporrar 

människor till att bete sig på ett sätt som ser till att andra individer får rätt vård och omsorg. 

Människor blir mer villiga att göra egna uppoffringar för andras skull, speciellt om den andre är en 

relaterad.  

 

Detta motiverar folk till att hjälpa andra med socialt och finansiellt stöd och det finns många 

produkter som kan hjälpa till att uppfylla dessa motiv (Griskevicius & Kenrick, 2013, s.380). Det 

kan vara allt från produkter såsom blöjor, leksaker, kläder, till att finansiera ens barns bröllop eller 

en present till ens barnbarn. Griskevicius och Kenrick (2013, s.380) skriver att det dock har gjorts 

lite forskning kring huruvida motivet att ta hand om familjen har en påverkan på beteende. Med 

tanke på familjens universella betydelse för vår evolutionära historia, är det troligt att motivet “ta 

hand om familjen” har en stor effekt på konsumenternas preferenser och beslutsprocess. 

 

2.11 Rationalitet enligt ett evolutionärt perspektiv  
Kenrick et al. (2009, s.1) menar att den traditionella nationalekonomiska teorin gällande människors 

rationalitet faller kort på människor vardagsbeslut. De menar att den traditionella modell om att 

människan är rationell genom sin nyttomaximering, inte berättar vad som gör vissa människor mer 

tillfreds än andra och varför människor frekvent vill göra andra människor till lags, på bekostnad av 

sig själva.  

 

Utifrån ett evolutionärt perspektiv menar Kenrick et al. (2009, s.1) att människor fattar sina beslut 

utifrån principer som kan framstå som irrationella, men som på en djupare nivå kan ha en rationell 

förklaring baserad på evolutionära nivåer. De menar att människor använder sig av adaptiva 

dominans-specifika beslutsregler som gör att människan fattar de beslut som den gör. Ett 

grundläggande antagande om det evolutionära perspektivet är att människans hjärna inte innehåller 

en monologisk “rationellt beslutsfattande enhet” utan snarare ett antal olika beslutssystem, som 

arbetar enligt olika regler. Vilket system som för närvarande är är aktivt i beslutsfattandet beror på 

anpassning till en miljö som man befinner sig i, samt på beslutsfattarens kön, parnings-strategi och 

fas i livscykeln (Kenrick et. al, 2009, s.2)  
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2.12 Koppling mellan evolutionära fundamentala motiv och klassiska ekonomiska 

teorier 
Kenrick et al. (2009) skriver att dominans och livshistorie-teorier har en stor påverkar på rationellt 

beslutsfattande. Djup rationalitet i olika beslutsregler kommer att framstå i olika kognitiva impulser 

och komplexa sociala situationer kommer att genomföras olika beroende på vilket fundamentalt 

motiv som för närvarande är aktivt. Om en kvinna går in i ett rum fullt av människor så kommer 

hon enligt Kenrick et al. (2009, s.6) att bete sig olika beroende på  

om hennes fundamentala motiv är att undvika fara eller om hon letar efter en partner. 

 

På grund av riskaversion, tenderar människor att devalvera fördelar som inte är säkra och 

omedelbart tillgängliga. Från ett evolutionärt perspektiv är detta meningsfullt eftersom framtida 

fördelar kanske aldrig uppstår, och väntan på resurser i framtiden kan resultera i förlorade 

reproduktiva möjligheter (Kenrick et al., 2009, s.10). 

 

Kenrick et al. (2009, s.11) menar att utifrån ett evolutionärt perspektiv på djup rationalitet kommer 

indifferenskurvan att påverkas på tillförlitliga sätt beroende på den sociala dominansen som för 

närvarande är aktiv, i kombination med beslutsfattarnas livshistoriska egenskaper. Vi förväntar oss 

att formen av dessa kurvor, och deras variationer i olika situationer, kan ge viktiga ledtrådar om 

drift av underliggande adaptiva psykologiska mekanismer. 

 

Gällande synen på rationellt beslutsfattande utifrån klassisk ekonomisk teori menar Kenrick et al. 

(2009, s.11) att människor kan verka rätt rationella, men det finns övervägande viktiga tillägg till 

det traditionella ekonomiska tillvägagångssättet till rationalitet. De menar att det finns vissa 

förutsägbara variationer kopplade till adaptiva mål och livshistorier som påverkar hur människor 

allokerar sina resurser, som genom att dess ignorans lämnar oss med en ofullständig redogörelse om 

rationellt beslutsfattande.  

 

Kenrick et al. (2009, s.12) säger att det har genererats många fynd som utmanar de klassiska 

ekonomiska modellerna, vissa av de har inspirerats av Kahneman och Tverskys (1979) fynd om att 

en väldigt liten variation inom beslutsramen kan leda till väldigt olika utfall. Men den djupare 

frågan kring vad som egentligen utgör “rationella val” kvarstår. Den klassiska synen på rationalitet 

som en maximering av den förväntade tillfredsställelsen kan inte förklara hur de flesta människor 

fattar sina beslut. Från det evolutionära perspektivet, fattar människor generellt sina beslut som ett 

set av underliggande besluts-regler som i genomsnitt skulle ha resulterat i fördelar för våra förfäder. 
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Kenrick et al. (2009, s.12) menar alltså, att man i den meningen, kan man säga att mänskligt 

beslutsfattande uppvisar djup rationalitet. 

 

Hill et al. (2012, s.1) har undersökt hur evolutionära teorier och ekonomisk tillväxt och nedgång kan 

ha en koppling till varandra. Med bakgrund av finanskrisen 2007 som gjorde att ekonomins 

försäljning dalade rekordmycket, så ökade trots det skönhetsmärket L’Oréals sin försäljningstillväxt 

med 5,3%. Detta har blivit omdebatterat i det som kallas för Läppstifteffekten, som visar på att 

kvinnor tenderar till att köpa mer skönhetsrelaterade produkter när det är ekonomisk lågkonjunktur. 

För att förstå hur och varför lågkonjunktur kan påverka kvinnor psykologi och beteende så har Hill 

et al. (2012, s.1) kollat till huruvida livshistore-teorin och modeller kring anskaffandet av en partner 

kan påverka detta. Dessa ramverk tyder på att lågkonjunktur bör uppmana individer till att vilja att 

hitta en ny partner, detta gäller framförallt kvinnor.  

 

Hill et al. (2012, s.2) menar att med tanke på att kvinnors reproduktiva framgång, historiskt sett, 

varit beroende av en partners inkomst så borde kvinnor således öka förekomsten av denna preferens 

och öka insatsen de investerar i att locka en partner som har dem. Hill et al. (2012, s.6) menar alltså 

att på grund av den minskade tillgången av män med resursåtkomst som sker under 

lågkonjunkturperioder, så bör därför kvinnor öka sin prioritet i att hitta en partner med resurser och 

därmed även öka sin ansträngning till att finna en partner. 

 

Studien av Hill et al. (2012, s.3) ger bevis på att ekonomisk turbulens kan leda till att konsumenters 

köp-prioriteringar skiftas. Deras studie ger också bevis på läppstifteffekten, noteringar om att 

ekonomisk lågkonjunktur ökar kvinnors vilja att köpa skönhetsrelaterade produkter. Denna studie 

visade även på att kvinnor har ett ökat intresse kring attraktivitetshöjande produkter under 

lågkonjunktur, men den visar också på en signifikant indikering på effekten av att vilja köpa 

skönhetsprodukter genom deras preferenser att hitta en partner med goda resurser 

 

2.13 Praxeologin 
En annan syn på människors handlande är Praxeologin med dess grundare Mises som företrädare. 

Mises menar att mänsklig handling är målmedvetet beteende. Mises betonar att praxeologi handlar 

om mänsklig handling, medan psykologi handlar om händelser som leder till handling. Praxeologin 

tar dessutom mänsklig handling som givna, utan att ställa frågor om psykologi eller filosofi (Paxon 

& Wenzel, 2014, s.164). Mises arbete består i utvecklingen av ett axiomatiskt deduktivt system, 

vilket kunde förklara den mänskliga handlingens grundläggande natur som grund för att förstå 
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området för ekonomi (Futerman & Block, 2017, s.9). Medan preferenser är subjektiva, handlar 

praxeologi om medel. Känslor kan förändra en individs kostnadsanalys, men individen gör 

fortfarande ett rationellt val bland upplevda förmåner (Paxon & Wenzel, 2014, s.164).  

 

Det praxeologiska synsättet vilar på den kunskap, härledning och sanning som inte är beroende av 

sinnesintryck, A priori. Det vill säga den tar hänsyn till det som kommer innan, och inte det som 

kommer efter, A posteriori. A prioris natur av mänsklig handling som är den grundläggande 

förutsättningen för praxeologi menar att (Block, 1973, s. 377):  

1. Mänsklig handling kan endast utföras av en individ. 

2. Handlingen kräver nödvändigtvis ett önskat slut och en teknisk plan. 

3. Handlingen syftar nödvändigtvis till att förbättra framtiden. 

4. Handlingen innebär nödvändigtvis ett val bland konkurrerande möjligheter. 

5. Alla medel är nödvändigtvis knappa. 

6. Individen måste rangordna sina alternativa ändamål. 

7. Valet förändras ständigt, både på grund av ändrade ändamål och medel. 

 

Enligt Futerman och Block (2017, s.16) ses människors handlingar, enligt Mises praxeologi, som 

rationella. De menar dock att det krävs en del förklaring till detta påstående då det vid första anblick 

kan anses vara ett sätt att rättfärdiga människors handlingar på. De skriver att Mises teori definierar 

människors val som rationella, eftersom de alltid är baserade på val som görs för att uppnå specifika 

ändamål, utifrån individens subjektiva omdömen för sitt agerande. Detta innebär i sin tur att även 

om individen kan göra fel, följer det inte att denne inte betraktade de medel som används vid valet i 

stunden som den bästa tillgängliga för denne.  

 

Enligt Futerman och Block (2017, s.16) betraktar inte Mises rationell handling som nödvändigtvis 

det bästa valet som individen kunde ha gjort i ett specifikt sammanhang. Att denne gjort ett visst 

val, måste nödvändigtvis berott på att dennes bedömning gjordes på grundval av dennes kunskap 

och baserades på dennes subjektiva överväganden (värdeskala och preferenser). 

 

Mises syn på mänsklig handling är att det är ett meningsfullt beteende med ett försök att ersätta en 

mer tillfredsställande situation över en mindre tillfredsställande. Detta är ett medvetet beteende för 

att så långt som möjligt ta bort känslan av olust. Människor agerar således för att byta ut det som 

anses vara ett mindre önskvärt framtida tillstånd, för vad som anses vara ett mer önskvärt framtida 
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tillstånd. Mises menar att tänkande och orörlighet är handlingar. Mänsklig handling är alltid 

rationell, förutsätter orsakssamband och sker över en tidsperiod (Gasparski, 2013, s.5) 

 

Om människor strävar efter att nå ett ändamål, måste mänsklig handling vara rationell, det vill säga 

att den är i överensstämmelse med orsaken eller ledningen av sin vilja. Detta kan enligt (Mises, 

2006) aldrig betecknas som irrationellt. Allt avsiktligt beteende har en mening och “irrationellt 

beteende” är framkallat genom responser på påverkande faktorer, det vill säga, beteenden som 

ligger utom kontroll för en persons vilja. Vidare menar Mises att när de tillämpas på de ultimata 

handlingarna är termerna rationella och irrationella olämpliga och meningslösa. Den ultimata 

handlingen är alltid tillfredsställelsen av det människan verkligen önskar. Mises menar att termen 

”irrationellt” bör används för att beskriva sådana situationer som ligger utanför grunden - det 

ultimatum som har givits är den irrationella effekten.  

 

2.14 Thaler och Beteendeekonomi  
All ekonomi är avsedd att handla om människors beteende. Det som skiljer beteendeekonomi från 

den traditionella ekonomin är att den traditionella ekonomens bärande idé är en värld där människor 

är beräknande, okänsliga och maximerande och har kallats “Homo Economicus”. Denna ram för 

ekonomin ignorerar allt beteende som sociala och kognitiva psykologer studerar. Den normala 

ekonomiska modellen för mänskligt beteende innefattar tre orealistiska drag - obegränsad 

rationalitet, obegränsad viljestyrka och obegränsad själviskhet - allt detta ändrar beteendeekonomin 

(Thaler & Mullainathan, 2008).  

 

Herbert Simon, som har fått nobelpris i ekonomisk vetenskap, menar att människors 

informationskapacitet är obegränsad. Han föreslog istället termen “begränsad rationalitet” för att 

uppfattningen skulle bli mer realistisk gällande den mänskliga problemlösningsförmågan. Eftersom 

människan har begränsad tid, hjärnkapacitet och kan inte lösa alla problem optimalt, skriver Simon 

(1955) att dessa standardmodeller ändå bortser från dessa gränser. Han menar även att det är en 

sårbar princip att inom standardekonomin anta att människor har fullständig självkontroll. Vi 

människor har vid något tillfälle spenderat för mycket pengar, ätit eller druckit för mycket. Vi kan 

vara väl medvetna om våra problem och det är därför människor går med i till exempel 

dietplaner.             

 

Under de senaste åren har det ökade intresset för blandningen av psykologi och ekonomi som har 

blivit känt som "beteendeekonomi" vuxit fram. Thaler (2018, s.1577 b) skriver att uppgången av 
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beteendeekonomin karakteriseras ibland som en slags paradigmskiftande revolution inom 

ekonomin, han menar att detta är en felbedömning av historien om ekonomin. År 2017 fick Thaler 

nobelpriset i Ekonomi för sina undersökningar om konsekvenser av begränsad rationalitet och 

bristande självkontroll hos människor när de fattar beslut. Thaler (Thaler, 2018, s.1266 a) grundade 

mycket utav sina teorier på Kahneman och Tverskys teorier om bunden rationalitet. 

 

Utifrån Simons tidiga förslag om att beslutsfattare borde ses som begränsat rationella (Kahneman, 

2003, s.1449) har Kahneman och Tversky utvecklat en teori som benämns “Perspektiv-teori”. 

Medan deras tidigare forskning handlade om omdömen, handlade “Perspektiv-teori” om beslut, 

särskilt beslut under osäkerhet. Teorin är nu nästan fyra decennier gammal och är fortfarande det 

viktigaste teoretiska bidraget till beteendeekonomin (Thaler, 2018, s.1267 a). Thaler föreslår därför 

Kahneman och Tverskys Perspektiv-teori som en alternativ beskrivande teori. För att förstå varför 

människor beter sig som de gör menar Strack och Deutsch (2004, s. 242) att man måste studera 

beteendet och beslut som ett resultat av påverkande influenser. De håller inte med om att människan 

är en rationell varelse utan ibland handlar utan att reflektera över deras värderingar.   

 

Kahneman och Tversky har skrivit artiklar om hur människor gör förutsägelser. Deras artikel 

”Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases” summerar att människor gör bedömningar 

utifrån partiska bedömningar och tumregler, som kan leda till att människor gör förutsägbara fel 

(Thaler, 2018 a). Thaler (2018, s.1267 a) skriver vidare att Kahneman och Tversky visade likt 

hundratal efterföljande artiklar, att människor inte gör sina val genom att maximera sin nytta. Enligt 

Thaler (2018, s.1267 a) fungerar prospektteorin mycket bättre för att förutsäga val. Han menar dock 

vidare på att vi inte bör förkasta den neoklassiska teorin. Båda teorierna är viktiga för att 

karakterisera optimala val.  

  

Thaler (2018, s.1268 a) säger att människor har en bristande självkontroll, men detta är ingen nyhet 

- Redan på Adam och Evas tid kunde de inte kontrollera sig från att äta äpplet. Thaler och Shefrin 

(1981) föreslog en teori om självkontroll där man modellerar människor som “planer” och “doer”. 

Thaler och Shefrin (1981) grundade sin självkontroll-teori på Adam Smiths teori om moraliska 

känslor. Enligt Thaler (2018, s.1268 a) karakteriserade Smith självkontroll-problem som en kamp 

mellan vår passion och vår "opartiska åskådare". I Thaler och Shefrins (1981) modell beskriver de 

“doern” som en människa som har passion och enbart bryr sig om sina nuvarande nöjen, medan 

“plannern” försöker tämja passionerna och maximera summan av det som “doern” gör över tid. 
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Nudging 

I termerna av planer-doer modellen namngav Thaler (2018, 1281 a) en modell som kallas för 

”Nudging”, denna modell ska kunna hjälpa ”plannern” att undvika impulsköp för att kunna spara 

till pensionen och få ”doern” att avstå från de otaliga möjligheterna att köpa omedelbara, kortsiktiga 

tillfredställelser. ”Nudging” handlar helt enkelt om att försiktigt styra människor till att göra val 

som är bättre för dom, utan att de tänker på det. Thaler satte ord på fenomenet “nudging”, och 

menar att så länge människor försöker att påverka andra så har de utövat ”nudging”. Thaler (2018, 

s.1283 a) beskriver ”nudging” som en GPS, du kan alltid välja att ändra inställningarna eller ta en 

annan väg, men GPSen kommer att leda dig till att ta den kortaste och enklaste vägen.  

 

3.0 Metod 
I följande kapitel kommer vi att presentera den metod som vi har använt för att samla in empiriskt 

material. Vi har för denna studie valt att göra en webbaserad enkätstudie där vi samlat in svar från 

181 respondenter i åldrarna 15–90 år, både män och kvinnor. Sedan har vi analyserat svaren i 

statistik- och analysprogrammet SPSS. Vi har för vår studie valt att göra en deskriptiv analys, en 

klusteranalys, en korrelationsanalys samt en faktoranalys. Vi kommer även i detta kapitel gå 

igenom vår metodkritik.  

 

3.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

Inledningsvis har vi börjat arbetet med att analysera vetenskapliga artiklar för att få en uppfattning 

om vad tidigare forskning sagt inom området. Det är av stor vikt att gå igenom tidigare litteratur för 

att få en uppfattning om vilka begrepp och teorier som är relevanta för vårt arbete, om det finns 

några viktiga motsättningar samt att ta reda på vad som redan är bekant eller känt inom området 

(Bryman & Bell, 2013, s.111). En noggrann utförd genomgång stärker även trovärdigheten för vårt 

arbete och för oss som författare. Vi kommer även använda oss av den tidigare litteraturen som stöd 

för våra egna åsikter, något som Bryman och Bell (2013, s.111) belyser att man borde göra.  

 

Vi har främst använt oss utav Högskolan i Gävles databas ”Discovery” som ger oss tillgång till 

publikationer på andra databaser såsom ”ResearchGate”, ”Scopus” och ”Academic Search Elite”. 

Vi har även använt oss av databasen ”Google Scholar” då denna tillhandahåller funktioner vid 

sökning som inte ”Discovery” tillhandahåller. Då ”Google Scholar” inte visar vilka publikationer 

som är Peer Review har vi sökt på de artiklar som vi fått fram via ”Google Scholar” i ”Discovery” 

för att bekräfta att de är Peer Reviewed. 

 



 

28 
 

För att få fram relevant litteratur har vi använt oss av sökorden: Evolutionary needs, fundamental 

motives, consumer behaviour, irrational consumer behaviour, praxeoloxy, nudging, life stages.  

 

3.2 Forskningsansats 

Vi har för denna studie tillämpat en kvantitativ forskningsmetod för att besvara syftet med studien. 

Då syftet är att analyserna, så är denna typ av forskningsmetod, enligt Bryman och Bell (2013, 

s.,162), den som är bäst förankrad med syftet. Yin (2007, s.22) och Eliasson (2013. s.29) skriver att 

kvantitativa studier oftast är förankrade i siffror där data analyseras för att sedan, som i vårt fall, 

pröva relationen mellan olika variabler. Vi ser även att Griskevicius och Kenrick, som är författare 

till majoriteten utav den forskning som vi har gått igenom om evolutionära teorier, har många 

kvantitativa och hypotesprövande undersökningar som grund för sina studier. Även detta låg till 

grund när vi gjorde valet av att göra en kvantitativ studie.  

 

Vår studie har en teoriprövande karaktär eftersom den grundar sig på teorier som vi kommer att 

pröva genom kvalitativa undersökningar och därför landar vår studie i en deduktiv ansats. Detta 

innebär att vi som författare härleder vår forskning utifrån forskningsfrågor som är empirisk 

grundade (Bryman & Bell, 2013, s. 43). 

 

Yin (2007, s.22) skriver att ett ord som är vanligt för enkätundersökningar är “vilka”. En annan 

formulering för vårt syfte “Vårt syfte är analysera skillnader i irrationellt konsumentbeteende 

utifrån evolutionära teorier i livscykelns reproduktiva faser.” är just vilka skillnader för i irrationellt 

konsumentbeteende som finns i de olika reproduktiva faserna utifrån evolutionära teorierna. Då 

“vilka” är ett ord som vi använder i vår frågeställning så anser vi att det är högst relevant att 

genomföra en enkätstudie.  

 

3.3 Forskningsdesign 
Syftet med studien är att få fram kvantifierbara data för att kunna undersöka sambandet mellan våra 

variabler. Vi ser att vår studie gynnas av att använda webbaserade enkäter som ett verktyg för att 

framställa det empiriska material som vi behöver till vår studie. Bryman och Bell (2013, s.77) 

skriver att en tvärsnittsdesign grundar sig på insamling av data från mer än ett fall, vid en viss 

tidpunkt, i syfte att komma fram till en uppsättning av kvantifierbara data som har koppling till två 

eller fler variabler som sedan granskas för att upptäcka sambandsmönster. Vidare menar Eliasson 

(2013) att en webbaserad enkätundersökning är mest tidseffektivt för att nå ut till många 

respondenter, vilket vi ser styrka vårt val av datainsamling för denna studie.  
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3.4 Datainsamling 
3.4.1. Population 

Urvalet utgör en del av populationen och är den delen man egentligen vill ha kunskap om (Hagevi 

& Viscovi, 2016, s.161). Då vi i vår studie avser att undersöka skillnader över livsfaser så är vi 

intresserade av att undersöka åldersspann som sträcker sig genom hela livstiden. Men då det enligt 

SMIF (2018) inte är etisk korrekt att vända sig till unga under 15 år som inte har målsmans tillåtelse 

så har vi valt att exkludera denna grupp.  

Vi avser även att ha med både kvinnor och män i undersökningen, eftersom kvinnor och mäns 

evolutionära motiv skiljer sig åt, vad vi kan se i den teori som vi gått igenom. Då vi avser att skicka 

ut enkäten online så kommer populationen att smalnas av till de som har tillgång till elektronisk 

enhet och internet.  

3.4.2 Val av respondenter och primärdata 

Bristfällig empiri kan bli följden av ett tunt och smalt urval av respondenter, därför bör stor vikt 

läggas vid att samla in trovärdigt och rikt material (Gummesson, 2003, s.487).   

Vårt urval i populationen är de vi har tillgång till på våra sociala medier, Facebook, Instagram och 

LinkedIn, vilket gav oss en geografisk utbredning över landet. Vi tyckte att detta sätt att sprida 

enkäten var det mest effektiva för oss, då vi lägger stor vikt vid att uppnå hög svarsfrekvens. För att 

uppnå hög svarsfrekvens anser vi att bidragande faktorer kan vara hur lång enkäten är, hur man 

introducerar dess syfte och enkätens svårighetsgrad. Dessa faktorer som påverkar svarsfrekvensen 

har vi haft i åtanke i samband med utformandet av enkäten för att minska bortfallet. Vi har använt 

oss av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Vid ett bekvämlighetsurval används de människor 

som finns till hands när exempelvis journalister går ut på gatan och ska intervjua. De som har 

chansen och möjlighet att delta är de som är tillgängliga vid detta “stick-prov” (Eliasson 2016, s. 

51).  

 

Snöbollsurval kan med fördel användas när några i ens bekantskapskrets tillhör en större grupp som 

man vill undersöka, men från början är det svårt att täcka den större andel respondenter från början 

(Eliasson 2016, s. 51, Hagevi & Viscovi, 2016, s. 166). Detta gjorde vi genom att dela enkäten på 

vår sociala plattform Facebook. Vi delade till våra vänner som vi sedan bad dela vidare till sina 

vänner. På så sätt fick vår enkät en större spridning till fler personer som i sin tur kan dela vidare 

vilket gjorde att våra potentiella respondenter ökade i antal. Utförande av stick-prov kan vara något 

osäker på grund av att värdena som man får ut förhåller sig till värdet för populationen, men utifrån 
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stick-prov är detta det bästa antagandet som kan göras (Eliasson, 2016, s. 52). Vi har sammanlagt 

1393 vänner på Facebook och Instagram, som vi skickade ut påminnelseutskick till. För att svara 

upp mot studiens syfte samlar vi in denna data och detta kallas primärdata (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014, s.87).  

 

Då vi har valt att undersöka hur köpbeteendet skiljer sig mellan kön och livsfaserna har det varit av 

stor betydelse för oss att samla in data som kan representera båda dessa variabler.  

Efter att vi stängt vår enkät hade vi totalt fått in 181 svar, varar 153 svar var godkända. Av de 

godkända svaren såg fördelningen ut enligt följande, 103 stycken av respondenter var kvinnor och 

50 stycken var män: 

 

 
Figur 3 - Cirkeldiagram X, Könsfördelning (egen) 

 

Vi hade önskat att det var en jämnare fördelning mellan kvinnor och män, men när vi ser till den 

teori som vi gått igenom där man undersökt både kvinnor och män så ser vi att detta är en 

fördelning som även de ställs inför (Griskevicius et al., 2010; Sundie et al., 2011; Griskevicius et 

al., 2011). Mycket utav den teori som vi gått igenom gör även många studier på enbart kvinnor. 

 

Fördelningen mellan åldrarna ser ut enligt följande modell som presenteras nedan. Av de svar som 

samlats in var den yngsta respondenten med godkänt svar mellan 15–20 år, personer under 15 år 

fick inte delta i undersökningen, därför är 15–20 år det lägsta som svarspersonerna kunde svara på. 

Den äldsta respondenten med godkänt svar mellan 71–75 år.  
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Figur 4 -   Cireldiagam, åldersfördelning (egen) 

 

När vi sammanställde åldersfördelningen över livsfasen ser vi att 75% av respondenterna finner sig 

i parningsstadiet. Dessa respondenter är mellan 15–30 år. 25% av respondenterna är i 

föräldrarskapsstadiet som är mellan 31–75 år (vi fick inga godkända svar från personer mellan 75–

90 år).  

 
Figur 5 -  Cirkeldiagram, Fördelning av åldrarna över livsfaserna, (egen)  

 

3.5 Enkäten 
3.5.1 Utformning av enkäten 

Vi har valt att skapa vår enkät i ett Google Forms-formulär. Google forms är ett webbaserat 

hjälpmedel för att utforma och genomföra enkätundersökningar, länk till enkäten: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NJdm6sEOaRY0rivj9dqUDokcZln6Mjz0bDlw8kt

UOyDWfg/formResponse 

 

Enkäten är utformad i 5 kapitel, där kapitel 1 och 5 innehåller en kort presentation om oss och vår 

studie, samt hur respondenterna går tillväga för att delta i utlottningen av ett presentkort. I Kapitel 2 

ställs tio stycken generella frågor om demografi och beteenden. I kapitel tre ställs 14 påståenden om 

sju caféer och vad respondenter förknippar dessa caféer med. I kapitel fyra ställs 18 frågor om 

samma sju caféer och vad dessa caféer har för betydelse för respondenterna.  

 

Varje fråga i enkäten, förutom de demografiska frågorna i början har ett bakomliggande motiv från 

varje livsfas. Till exempel på frågan “Det här caféet är häng-vänligt” har det bakomliggande 

motivet Grupptillhörighet som är en del i den första livsfasen. De bakomliggande motivens 

formulering kommer från Griskevicius och Kenricks (2013) tabell, som visar varje motivs 

karaktärsdrag. Utifrån det har vi skapat nedanstående frågor.  

 
Tabell 2 -  Frågor till Kapitel 1 i enkäten. Visar fördelning av frågorna till varje livsfas och vilket bakomliggande motiv 

de svarar på, utifrån vad man förknippar caféet med, (egen). 
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Tabell 3 - Frågor till Kapitel 2 i enkäten. Visar fördelning av frågorna till varje livsfas och vilket bakomliggande motiv 

de svarar på utifrån vad cafeet betyder för just den personen, (egen)  

 

Vi har vid utformningen av enkäten strävat efter att göra den så lättförståelig och tydlig som 

möjligt, vilket är kriteriet som Hagevi och Viscovi (2016, s.137) ställer på för att uppnå korrekt 

information från respondenterna. Vi har även aktivt jobbat med grafiken, läsbarheten och strukturen 

av enkäten för att göra det intressant att besvara enkäten, då det kan maximera svarsfrekvensen 

(Hagevi & Viscovi, 2016, s.137). Detta har vi gjort genom att ha korta frågor, vara konsekventa 

med skalan utformning och delat upp enkätens frågor i teman, för att inte trötta ut respondenterna. 
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Då vi önskar att få in svar från grupper i åldrarna mellan 15–90 så tycker vi att det blir extra viktigt 

att göra enkäten så lättförståelig som möjligt, så att samtliga kan förstå enkäten. 

 

Enkäten skickades ut via en hyperlänk så att den smidigt kunde utföras med hjälp av en dator, 

telefon eller surfplatta. Genom att skicka ut enkäten online upplever vi att vi lättare kunde 

maximera svarsfrekvensen, då vi kan nå en bredare massa, det gjorde också att vi enklare hade 

möjligheten att skicka ut påminnelseutskick.  

 

Till enkäten skrev vi en kort presentation om oss och vår studie och syftet med vår enkät. Vi 

poängterar även att deltagandet är frivilligt och att svaren är anonyma. Vi har även i slutet av 

enkäten uppmanat att det finns en möjlighet att tävla om ett presentkort värt 300 kronor hos Åhléns 

med syfte att öka svarsfrekvensen. 

 

3.5.2 Formulering av frågor 

Vi har i vår enkät valt att använda oss utav stängda frågor med påståenden som respondenten får 

ranka. Den första delen av enkäten består av flervalsfrågor, medan den andra delen av enkäten 

utgörs av frågor som besvaras på en sjugradig skala där svarsalternativ 1 är “håller inte alls med” 

och 7 är “håller helt och hållet med”. Eliasson (2006. s.37) poängterar de problem som kan uppstå 

med att ha öppna frågor i enkäter, då det kan göra det svårt att bearbeta svaren när respondenterna 

får tolka frågorna fritt. Med detta som bakgrund har vi därför valt att använda oss av stängda frågor 

där respondenterna får bedöma hur väl vissa påståenden stämmer överens på deras upplevelser.  

 

Vi har valt att formulera frågorna identisk till alla respondenter eftersom det senare underlättar för 

oss att jämföra och analysera svaren, men även för att vi inte ser något behov av att anpassa 

frågorna till de olika målgrupperna då de är så pass enkla att förstå. Vi har även använt oss utav en 

kontrollfråga i kapitel 3 där respondenterna blir ombedda att fylla i svarsalternativ 2. Detta för att 

säkerställa att respondenterna noggrant läser svaren och tänker igenom sina alternativ.  

 

3.5.3 Demografiska variabler 

I det första kapitlet ställdes fyra stycken demografiska kontrollvariabler. Dessa frågor berör “kön”, 

“ålder”, “civilstånd” och “inkomst”. Frågor med demografisk karaktär har en stor betydelse för vår 

enkät, då skillnaden i de olika livsfaserna är det som skiljer åt, men vi kontrollerar även om 

variabler såsom kön och inkomst har någon påverkan. 
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Vid frågan gällande kön kunde respondenterna välja svarsalternativen: “Man”, “Kvinna” eller 

“Annat / Vill ej ange”. Detta skriver RFSL (2016) är viktigt för att vara inkluderande mot 

transpersoner och för att undvika känslan av kränkthet.  

 

På frågan om svarspersonernas ålder gav vi personerna alternativen 15–20, 21–25...81–85, 86–90. 

Anledningen till att vi valt att inte ha med respondenter under 15 år är för att det enligt SMIF (2018) 

inte är etisk korrekt att vända sig till barn under 15 år, utan målsmans tillstånd. 

 

3.5.4 Pilotstudie 

För att kunna genomföra en så bra enkät som möjligt bad vi fem av våra bekanta att genomföra en 

pilotenkät och återkomma med feedback. Detta gjordes med bakgrund av att Yin (2007, s.106) 

beskriver att en pilotundersökning är en bra metod att använda för att färdigställa den slutliga 

enkäten. Vi valde att skicka ut en prototyp av den tänkta enkäten i sin helhet för att kunna få 

feedback och upptäcka brister i utformningen av enkäten. För oss var det av stor vikt att ta reda på 

om frågornas utformning var lämpliga och enkla att svara på, samt om tiden på enkäten inte var få 

lång för att uppehålla intresset hos respondenterna.  

 

Då vårt resultat kommer att grunda sig på de svar som vi får på enkäterna så är det av största vikt att 

frågorna i enkäten inte går att missförstå eller att respondenterna tappar intresset under tiden de 

besvarar enkäten. Då datainsamlingen är viktig för vår studie för att kunna bemöta det ställda syftet, 

anser vi att det är av stor vikt för oss att arbeta fram ett material som är hållbart för vår enkät. Syftet 

med pilotstudien är således alltså inte själva resultatet av studien, utan det primära är att pilotstudien 

ska kunna generera information och lärdom för att kunna förbättra vår enkät och studie.  

 

Pilotstudien gav oss hjälp att korrigera en del brister som upptäcktes, bland annat gällande 

formuleringen av svarsalternativen från “Håller helt med” till “Håller helt och hållet med”, då 

“Håller helt med” rent visuellt är rätt likt “Håller inte alls med” och det uppstod förvirring.  

Vi har även fått uppmaning om att utforma enkäten till rutnät istället för att ha frågorna uppradade 

som separata frågor, då detta kan göra att enkäten upplevs som väldigt lång.  

 

3.5.5 Utskick av enkäter 

De primära utskicken som vi gjort för vår enkät har varit via Facebook, Instagram och LinkedIn, 

detta på grund av att vi ser att det är den mest effektiva vägen att nå majoriteten av vår urvalsgrupp 
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på. Vi delade enkäten främst via våra egna sidor, men för att nå målgrupp med en högre ålder 

delade vi även inlägget via en lokal “grannsamverkan-facebookgrupp”.  

 

Bryman och Bell (2017) menar att det är en fördel att låta respondenterna svara på enkäten när de 

själv har tid, då det kan generera fler svar. Detta är något som vi tog fasta på då vi såg att det var 

passande i vår urvalsgrupp, samtidigt som vi ville få så många respondenter som möjligt för att 

stärka studiens generaliserbarhet. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 664) menar att en webbaserad enkätundersökning ger ett mer 

professionellt intryck samt att det underlättar hanteringen av svaren då en webbaserad enkät 

automatiskt laddar ner svaren så att vi enkelt sedan kan exportera detta till SPSS.  

Att svaren laddades ner automatiskt gör också att vi förenklar arbetet med att koda alla enkätsvar.  

 

Vi valde även att göra ett inlägg på våra Instagram-stories och uppmuntra våra följare till att gå in 

och svara på enkäten. Anledningen till att vi tror att Instagram är ett bättre forum än Facebook på att 

dela är att den som följer dig aktivt väljer att kolla på din story och därför inte enbart kommer att 

scrolla förbi. Nackdelen med Instagram är att man som privat användare med ett följarantal på 

under 10.000 inte kan dela länken direkt i inlägget, vilket gör att det krävs ett extra moment för 

respondenten att gå in på profilen och öppna länken, något som vi tror leder till att många helt 

enkelt väljer att avstå från att svara. 

 

3.5.6 Påminnelseutskick 

Eliasson (2006, s.30) skriver att genom att skicka ut påminnelser om enkäten till de tillfrågade går 

det att få in fler svar. Även Bryman och Bell (2013, s.668) uppmuntrar till att göra minst ett 

påminnelsemeddelande. Därför valde vi att ett par dagar efter det första utskicket göra ett 

påminnelseutskick för att täcka eventuella bortfall som kan ha skett genom att vissa inte varit 

inloggade på dessa sociala medier vid den första delningen, och därmed missat enkäten. Vid första 

utskicket fick vi 46 stycken svar, där majoriteten av respondenterna var kvinnor i åldern 20–30 år.  

 

När vi gjorde ett påminnelseutskick såg vi en markant ökning av antalet respondenter. Vi tror att 

detta beror mycket på att det första utskicket skedde på en fredagskväll, medan vårt 

påminnelseutskick skedde på en söndagskväll. Vi valde att vid detta tillfälle även rikta in oss till en 

äldre målgrupp för att få en jämnare spridning över åldrarna, detta gjordes genom att vi bad äldre 

bekanta att dela inlägget på sin Facebook då de i sin tur har en äldre bekantskapskrets. Detta gav 
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goda resultat, då antalet äldre respondenter ökade. Vid första utskicket hade vi fått in 46 svar, efter 

påminnelseutskick hade vi totalt fått in 79 svar. 

 

3.5.7 Personlig kontakt 

Efter att vi skickat ut enkäten via våra sociala medier kände vi att vi inte fått in det antal svar som 

önskats och valde därför att gå runt till studenter på vår skola, Högskolan i Gävle, för att fråga om 

de skulle vilja delta i vår undersökning. Vi mailade eller SMSade sedan länken till de som svarade 

att de ville delta i undersökningen. Vi såg att detta var väldigt lyckat då i stort sett alla svarade att 

det ville delta. Efter att vi i två dagar gått runt till studenter i skolan så såg vi att antalet svar hade 

ökat från 79 till 181. Vi såg även att vi fick en jämnare fördelning mellan kvinnor och män, men 

också mellan åldrarna. Innan vi använde detta sätt att nå ut till respondenter var fördelningen mellan 

könen 17 % män och 83 % Kvinnor. Efter den personliga kontakten hade vi fått det till 33% män 

och 66% kvinnor. Bryman och Bell (2013, s.664) menar att det är en fördel att ta kontakt med 

respondenterna innan man skickar ut enkäten, vilket vi också var något som vi upplevde eftersom 

att antalet respondenter ökade så pass mycket efter att vi gått runt och pratat med potentiella 

deltagare. 

 

3.6 Bortfall 
Bryman och Bell (2017, s.192) beskriver ett bortfall som en felkälla som kan uppstå när en 

respondent inte går att nå eller inte är förmögen att lämna den information som efterfrågas. Bortfall 

är enligt Bryman och Bell (2017, s.202) en vanlig komponent vid enkätundersökningar vilket man 

måste ta i beaktning. Storleken på bortfallet har en väsentlig betydelse för om det insamlade 

materialet kan anses vara användbart och representativt. För att minska bortfallet bör valet av 

respondenter kopplat till syftet vara tydligt, enkäten bör göras intressant och effektiv och ha en 

tilltalande layout. Vi har vid utformningen av enkäten försökt att ta detta i beaktning för att minska 

bortfallet.  

 

Då vår urvalsgrupp inte haft någon bestämd storlek så är det svårt att bedöma hur stort 

svarsfrekvensen varit och därmed kunna bedöma hur stort bortfallet varit på grund av att 

respondenterna inte kunnat nås. Detta är något som Bryman och Bell (2013, s.668) dock noterar 

som ett vanligt fall när man skickar ut enkäter via internet.  

 

3.6.1 Externt och internt bortfall 
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Externt bortfall enligt Ejlertsson (2014, s.26) i en studie innebär att en respondent väljer att inte 

delta i studien som kan bero på flera anledningar, till exempel brist på tid eller möjlighet att delta, 

något som inte vi kan påverka. Vi har dock försökt att minska risken för externt bortfall genom att 

göra påminnelseutskick, vilket gjorde att svarsfrekvensen ökade och det externa bortfallet därmed 

minskade.  

 

Internt bortfall enligt Ejlertsson (2014, s.129) innebär att enstaka frågor har utelämnats av 

oengagerade respondenter, detta kunde vi dock undkomma genom att göra samtliga frågor 

obligatoriska att svara på.  

 

3.6.2 Uppmärksamhetsbortfall 

För att minska uppmärksamhetsbortfall valde vi att lägga in en kontrollfråga efter ungefär halva 

enkäten med ett påstående som lyder “Kontrollfråga: Vänligen kryssa i 2 på denna fråga”. Vi ställde 

denna fråga för att bedöma hur noggrann respondenten är och kunna identifiera de som eventuellt 

enbart klickar sig igenom testet, utan att reflektera över sitt svar. Detta hjälper även oss att stärka 

validiteten genom att vi kan eliminera de svar från de personer som inte svarat med uppmärksamhet 

i enkäten.  

 

En och en halv vecka efter att vi lagt ut enkäten hade vi fått 181 stycken deltagare på vår enkät. Av 

de var det 153 stycken som blev godkända svar, då 28 stycken var oförmögna att svara på 

kontrollfrågan där svarsperonerna blev ombedd att svara med svarsalternativ 2, men istället svarat 

något annat.  

 

3.6.3 Anonymitet och etiska principer 

Vi har i samband med vår enkätundersökning informerat våra respondenter att deltagandet är 

frivilligt och att de under hela processen är anonyma. Vi anser att detta är av stor vikt att belysa för 

att respondenterna ska känna sig trygga och något som är i enlighet med de etiska principer som 

Bryman och Bell (2013, s.144) lyfter. Bryman och Bell (2013, s. 144) belyser fyra etiska krav som 

vi har applicerat i vår enkät. Samtyckeskravet uppfylls vi när vi skriftligen informerar 

respondenterna om att deltagandet är frivilligt. Informationskravet uppfylls vi när vi skriftligen 

informerar respondenterna om vad enkätundersökningen handlar om och dess syfte. 

Informationskravet motverkar falska förespeglingar vilket innebär att respondenterna får felaktig 

eller vilseledande information.  
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Konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfyller vi då respondenterna besvarar enkäten anonymt 

och ingen obehörig får tillgång till svaren. Enda gången respondenterna inte är helt anonyma är när 

de uppger sin e-post för att delta i utlottningen av ett presentkort som tack för deras deltagande, vi 

har dock informerat om att detta även är frivilligt och att deras e-post inte kommer att användas till 

något annat ändamål än för att kunna bli kontaktade vid eventuell vinst. 

  
Figur 6 -  Urklipp från enkäten, (egen). 

 

3.7 Omkodning 
Efter tio dagar hade vi fått in 181 svar, varav 153 stycken blev godkända. De svar på kontrollfrågan 

där respondenten har svarat något annat än en två och därmed inte blev godkända, har vi tagit bort, 

då dessa inte gav oss något till vår studie. Då majoriteten av frågorna, de som handlar om caféer, är 

utformade enligt en sjugradig likertskala behövde vi inte ändra dessa svar och omvandla de till 

siffervärden. De fyra inledande demografiska frågorna kodades om för att förenkla analysen i SPSS. 

Kvinnor blev omkodade till 0, män blev benämnda som 1 och de som inte ville definiera sitt kön 

blev kodade som 2. Vi fick dock ingen som angav att de inte ville ange sitt kön. Även ålder, 

civilstånd och inkomst har vi kodat om enligt nedanstående tabell.  
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Tabell 4 -  Omkodning av demografiska variabler, (egen). 

 

3.8 Analysmetod 
Som nämnts tidigare har insamlingen av det empiriska materialet skett med hjälp av en webbaserad 

enkät via Google Forms. Därefter har vi analyserat svaren från undersökningen med hjälp av 

Statistik- och analysprogrammet SPSS. SPSS används för att framställa ett orsakssamband mellan 

teori och empiri. Enligt Bryman och Bell (2013, s.365) är SPSS den vanligaste analysmetoden att 

använda vid kvantitativa data.  

 

På grund av den stora omfattning som vår studie har med mängden frågor som har bearbetats så 

kommer vi lyfta fram ca 20% av resultatet i kapitlet “resultat”. Detta sker på grund av den 

tidsbegränsning som vi har och den omfattning som enkäten har. Vi upplever dock att samtliga 

frågor ändå har behövt ställas för att kunna utesluta att det inte finns andra bakomliggande faktorer.  
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3.8.1 Deskriptiv analys 

Pallant (2010, s. 53) skriver att i en deskriptiv analys visas bland annat standardavvikelsen i 

respondenternas svar, medelvärdet och det högsta och lägsta värdet som uppmätts bland svaren. 

Vidare beskriver Pallant (2010, s.58) att även missvisande och felaktiga värden kan komma att 

upptäckas med hjälp av en deskriptiv analys. Forskaren bör ifrågasätta värdet på de felaktiga eller 

missvisande svaren och om de ska räknas med i resultatet eller inte. Vi tog bort felaktiga data, det 

vill säga de respondenter som svarade fel på kontrollfrågan, innan vi började analysera i SPSS. 

Därför hade vi i detta stadiet inga felaktiga värden. 

 

Vi har gjort en deskriptiv analys för båda könen tillsammans, både män och kvinnor, men vi gjorde 

även en analys där vi skiljer könen åt. När vi gjorde den deskriptiva analysen så kunde vi se att 

vissa caféer utmärkte sig genom att som högsta svar ha 1–4 på vår sjugradiga skala, ett exempel på 

sådant är Leos lekland som på frågan om det är tyst och lugnt svarade med en 4 som högsta, vilket 

ger oss en indikation om att detta inte är ett ställe som en person som vill vara i fred skulle gå till.  

 

3.8.2 Bivariat korrelationsanalys 

Att analysera två variabler, två i taget, och bestämma hur dessa är relaterade till varandra används 

en bivariat korrelationsanalys. Detta kan förklara dess riktning och styrkan (Bryman & Bell, 2017, 

s.337; Pallant, 2010, s.133) och görs för att finna faktorer som överensstämmer och sammanfaller 

variablerna emellan. Bryman och Bell (2017, s.337) förklarar en metod och teknik, “Pearsons r”, 

som används för att studera kvot-och intervallvariabler. Denna metod kan enbart användas om 

förhållandena på de två variablerna emellan huvudsakligen är av linjärt slag.  

 

Ligger korrelationskoefficienten på 0 finns inget samband variablerna emellan, om den ligger på 1 

däremot är sambandet perfekt. Ju närmare koefficienten ligger 0 desto svagare samband och ju 

närmare 1 desto starkare samband så koefficienten kommer i och med detta visa på om sambandet 

har en positiv eller negativ riktning (Bryman & Bell, 2017, s.339; Pallant, 2010, s.135). När 

sambandet är 1, det vill säga ett perfekt positivt samband, kommer den ena variabeln att bli större 

och den andra variabeln kommer öka i samma utsträckning, och tvärtom. Detta sker utan inverkan 

från tredje variabel. När ett negativt samband uppstår påverkas de två variablerna av minst en 

variabel till och dessa negativa korrelationer markeras vanligen med ett minustecken innan värdet 

(Bryman & Bell, 2017, s.339).         
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Genom att undersöka om statistisk signifikans föreligger för sannolikhetsurvalet får man en 

indikation om hur tillförlitligt resultatet är (Bryman & Bell, 2017, s.343). För att undersöka och 

jämföra skillnader i medelvärden, på den samma kontinuerliga variabeln, används ett oberoende 

urvalstest. Man undersöker om dessa är signifikant skilt från 0, alltså om det finns en signifikant 

skillnad mellan dessa grupper (Pallant 2010, s.244.) 

 

Resultatet kan generaliseras för populationen som helhet om statistisk signifikans föreligger. 

Signifikansnivån kan betecknas på två sätt, endera “p<0,05” och märks ut med denna asteriska 

symbol “*” eller “p<0,01” som märks ut med två asteriska symboler ”**”. När signifikansnivån 

betecknas med “p<0,05” föreligger 95% säkerhet att det statistiska sambandet finns. Om istället 

“p<0,01”, är det 99% säkerhet att statistiskt samband finns vilket betyder att resultatet sannolikt inte 

beror på tillfällighet (Bryman & Bell, 2017, s. 345).          

 

3.8.3 Klusteranalys 

Ett klusteranalys är ett statistiskt verktyg som hjälper oss att hitta ett mönster och skapa 

grupperingar för den data som är insamlad (Ketchen & Shook, 1996, s.441). De svarspersoner som 

grupperas inom varje kluster har något eller mycket gemensamt och har angivit liknande svar på 

frågorna. Klusteranalysen grupperar samman utvalda data, så att den statistiska variansen mellan de 

som ordnas inom samma kluster minimeras (Ketchen & Shook, 1996, s.442). Vi tog fram våra 

kluster med hjälp av SPSS, som formade tio stycken grupper.  

I vår studie är det respondenterna som har grupperats till kluster. Genom att göra en klusteranalys 

kan vi få fram ett mått på hur lika eller olika individerna är varandra i varje fråga (Körner & 

Wahlgren, 2015, s.182). 

 

Till skillnad från den deskriptiv analys och faktoranalys så har vi inte delat upp kvinnor och män 

när vi gjort klusteranalys, detta för att vi vill kunna se hur pass lika män och kvinnor svarat i de 

olika frågorna, eller om de via datorn blir uppdelade i olika kluster.  

 

3.8.4 Faktoranalys  

Vi har vid denna analys enbart kollat på det som i vår enkät är kapitel tre, anledningen till det är för 

att kapitel två och kapitel tres frågor inte är tillräckligt särskiljande, vilket gör att SPSS inte kan 

räkna ut datan. Anledningen till varför vi valde att kolla på kapitel tre istället för kapitel två är för 

att det kapitlet handlar om hur konsumenterna själva värderar caféerna och inte den generella 

uppfattningen.  
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3.9 Kvalitetskrav 
3.9.1 Validitet 

Att undersökningen mäter det som författaren verkligen avser är vad validitet handlar om enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2014, s.133). Det viktiga är att det ska finnas en interaktion mellan den 

undersökning som gjorts och slutsatsen. Utifrån detta delas validitetsbegreppet in olika delar. Dessa 

fyra är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Hur väl ett mått 

mäter begrepp som efterfrågas benämns begreppsvaliditet (Bryman och Bell 2017, s.69). Intern 

validitet bedömer hur olika variabler står i förhållande till varandra även om detta förhållandet är 

beständigt eller inte. Det bedömer även slutsatsens hållbarhet. Förhållandet kan endast prövas om 

en detaljrik beskrivning av hur undersökningen utfördes finns för studien (Bryman & Bell, 2017, 

s.69). Hur vi har gjort vår undersökning skrivs om under “3.4.2 Primärdata och val av 

respondenter” och “3.5.1 Utformning av enkät”. Den studie vi har gjort går att genomföra igen, men 

att ha i åtanke är att alla har olika förutsättningar av respondenter på Facebook i “första ledet”. 

Extern validitet innebär i vilken grad resultatet är generaliserbart utöver syftet, (Bryman & Bell, 

2017, s.69). Urvalsgrupper och hur dessa utses är av stor vikt.  

 

3.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär pålitligheten av ett mått och stabilitet är en grundläggande del (Bryman & Bell 

2017, s.174). Enligt Eliasson (2013) är reliabiliteten i en undersökning beskriven som huruvida 

resultatet från en studie hade blivit densamma om studien genomförts på nytt. Genom att arbeta 

med variablerna i en undersökning kan man öka reliabiliteten. I en enkät kan man välja att ställa 

flera olika frågor för att mäta samma variabel. Detta är något som vi har gjort i vår 

enkätundersökning, vilket ledde till att enkäten blev något längre än förväntat, men vi ansåg att det 

ändå var av stor vikt.   

 

En annan faktor som kan öka reliabiliteten i studien är genom att formulera tydliga instruktioner om 

hur undersökningen skall genomföras (Eliasson, 2013). Då vi utförde en pilotstudie innan den 

slutgiltiga enkäten skickades ut så kunde vi säkerställa att instruktionerna var tydliga och 

förståeliga.  

 

3.9.3 Generalisering 

I en kvantitativ undersökning är forskare vanligtvis intresserade av att kunna säga något om i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras till andra grupper och i andra situationer än det som varit 
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aktuellt för den specifika undersökningen (Bryman & Bell, 2013, s. 177). Det är viktigt att detta 

urval är så representativt som möjligt för att man ska kunna hävda att resultatet inte är unikt för den 

specifika gruppen som har undersökts.  

 

Då vår population rent teoretiskt kan bestå av hela Sveriges befolkning med tillgång till internet i 

åldrarna 15–90, anser vi att det är väldigt svårt att generalisera resultatet. Då vi även har valt att 

undersöka både kvinnor och män i åldrarna mellan 15–90 år så behöver vi även en jämn fördelning 

mellan åldrarna och könen för att kunna få ett representativt urval. Från vår studie kan vi se att vi 

har 103 kvinnor som har svarat och 50 män.  

 
Figur 7 - Cirkeldiagram, X, Könsfördelning, (egen). 

 

Fördelningen mellan åldrarna ser ut enligt följande:  

 
Figur 8 - Cirkeldiagram, x, åldersfördelning, (egen) 
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Figur 9 - Cirkeldiagram X, Fördelning av åldrarna över livsfaserna, (egen)  

 

Studien har som tidigare nämnt använt ett bekvämlighetsurval, vilket vi anser med enlighet med 

Bryman och Bell (2013, s.205) gör det omöjligt att generalisera resultaten, då det inte är möjligt att 

identifiera vilken population stickprovet är representativt för. Men vi anser precis som Bryman och 

Bell att vår studie kan ge en språngbräda till fortsatt forskning.  

 

3.10 Källor och Källkritik 
De källor som vi har använt oss av för vår studie består i till största del av primärkällor. De 

primärkällor som har använts i den teoretiska referensramen består av granskade vetenskapliga 

artiklar. Utöver dessa har vi i vår problematisering även använt oss av tidskrift och andra tryckta 

källor för att lyfta ämnets aktualitet.  

 

Vi har i första hand som nämnt använt oss av primärkällor, detta för att undvika eventuella felaktiga 

eller förvrängda tolkningar från andra än oss själva. I de fall då primärkällan inte funnits tillgänglig 

har vi dock valt att använda oss av sekundärkällor då vi ansett att informationen är av relevans för 

studien. Detta kan anses vara bristfälligt då vi inte med säkerhet kan veta hur informationen har 

blivit tolkad. I dessa fall har vi dock varit noggranna med att med att berätta vem det är som talar.  

 

Enligt Eriksson och Hultman (2016, s.113) kan källors kvalitet prövas genom samtidighet, äkthet, 

beroendeförhållanden och tendenser. Med samtidighet syftar Eriksson och Hultman (2016, s.113) 

på att den tid mellan en händelse och dess registrering är så kort som möjligt. Ett långt tidsrum ökar 

nämligen risken för att fler händelser påverkar dokumentet.  

 



 

46 
 

Beroendeförhållandet bygger på att det finns en koppling mellan källans innehåll och källan i sig. 

Enligt Nyberg (2018) är flera källor som berättar om samma sak alltid bättre än en enda, men om en 

av dem helt bygger på den andra – är beroende av den – har den givetvis inget självständigt värde 

som källa. 

 

3.11 Metodkritik 
Undersökningsmetoden ligger i centrum i vetenskapliga studier (Eriksson & Hultman, 2016, s. 89). 

För forskningen bidrar kritiskt granskande av metoden till högre tillförlitlighet och pålitlighet enligt 

Denscombe (2002, s. 191).  

 

Den kvantitativa metoden ger inget utrymme för fri tolkning. Bryman & Bell (2013, s. 182) skriver 

att Schutz (1962) ger en kritisk syn på denna metod och han menar att den fria tolkningen, som görs 

av människor, i samhället ignoreras. Vid en enkätundersökning skriver Bryman och Bell (2017, 

s.247) att det finns nackdelar, dels att en närvarande intervjuperson ej finns närvarande vilket kan 

göra att det försvårar för respondenterna att begripa frågorna och dels att respondenterna inte har 

tillfälle att ställa följdfrågor.  

 

Något som inte kan förutspås i förväg är svarsfrekvensen, och om denna är låg upptäcks denna först 

i ett stadie när forskaren ska gå tillbaka till resultaten och analysera dessa (Eriksson & Hultman 

2016, s.102). Det finns en tendens att fler beslutar att inte delta i enkäten och undersökningen 

skriver Bryman och Bell (2017, s.202) och detta medför att antalet bortfall vid sådana studier blir 

allt högre. I vår studie har vi försökt att motarbeta dessa bortfall genom en lättförståelig enkät och 

så effektiv som möjligt. Vår tanke från början var att dela upp enkäten i två delar, dels för att få den 

kortare och på så vis få respondenternas fulla engagemang under alla avsnitt, och dels för att kunna 

ha med mer cafeér för respondenterna att välja bland. På grund av tidsbrist hann vi inte dela upp 

den och vi kände att den blev för lång. Vi kände dock att det var nödvändigt att ha med båda 

delarna för att kunna svara upp till arbetets syfte.        

 

En av våra viktigaste aspekter på förhand var anonymiteten för respondenterna. I kapitel “3.6.3 

Anonymitet och etiska principer” nämner vi de etiska principerna vi grundar detta på, men 

anonymiteten kände vi var viktig. Dels för att i högsta grad få fram sanningsenliga svar, och med 

metoder som gör att svar blir anonyma så ökar detta, och dels för att detta gynnar antalet svar då 

bortfallen minskar (Lundgren & Wärneryd, 1990, s.30–31). Vi har i vår introduktion tydligt 

förklarat att de som är med och deltar är anonyma och att ingen oberättigad kommer få ta del av 
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svaren, detta för att undvika bortfall. Dock hade vi en tävling där de respondenterna kunde vinna ett 

presentkort, och då skrev vi i introduktionen att de som ville delta i detta behövde ange sin mejl för 

att delta i utlottningen.  

 

I undersökningen fick vi sammanlagt in 153 “giltiga” svar. Fördelningen av respondenterna ser ut 

på följande sätt, 103 st kvinnor (67%), 50 st män (33%) (se figur 10). I början när vi hade skickat ut 

den var fördelningen ännu större, mer kvinnor och mindre män, men vi känner ändå att vi är nöjda 

med resultatet vi har nu. Denna överrepresentation av kvinnor trodde vi först skulle bli ett problem, 

men när vi sedan jämförde detta med flertal artiklar inom denna forskning har vi ofta sett denna 

ojämna fördelning av större antal kvinnor (Griskevicius et al,. 2010; Sundie et al., 2011; 

Griskevicius et al., 2011). Detta bör alltså inte inte vara något problem för studien. Däremot är 

fördelningen av åldersspannen betydligt mer påtaglig och detta vet vi inte i vilken utsträckning det 

kommer påverka resultatet.         

 

 
Figur 10 - Könsfördelning, (egen) 

 

En av våra frågor i enkäten var kontrollfråga. Den var från början formulerad på ett sätt så det var 

lätt att missförstå hur man skulle svara. Den var först formulerad på detta sätt “Vänligen svara med 

en 2a på denna fråga” vilket förvirrade respondenterna. Vi blev uppmärksammade på detta när vi 

närvarade då en av respondenterna svarade. Denne började klicka på siffran 2 på tangentbordet och 

i efterhand hörde vi fler som hade missuppfattat. Flera bortfall kan ha berott på detta. När enkäten 

hade varit öppen ett tag ändrade vi den frågan till “Kontrollfråga- vänligen kryssa i nr 2 på denna 

fråga”. Förhoppningsvis blev den tydligare och inte gav utrymme för felaktiga svar eller 

missförstånd. 
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När man öppnade enkäten på mobilen syntes bara svarsalternativ 1–3 på vår sjugradiga skala. Detta 

uppmärksammades av en respondent som meddelade oss om detta. Detta är något vi borde ha 

kontrollerat innan och för att se hela den sjugradiga skalan var man tvungen att dra skalan “åt 

sidan” på mobilskärmen. Detta orsakade felaktiga svar hos, vilket vi vet, minst en respondent vilket 

resulterade i låga siffror på skalan. Vi åtgärdade detta så fort vi blev varse och skrev till en text i 

introduktionen där det tydligt framkom att man var tvungen att dra åt sidan för att se hela skalan. 

Av resultatet att tolka så har förmodligen de flesta ändå varit uppmärksammade på att det är en 

sjugradig skala, då de flesta svarat med en hög siffra på första frågorna. 

 

Bland de generella frågorna skulle respondenterna svara på deras civila status och fick 

svarsalternativen: Singel, I förhållande, Gift, Nyskild, Änka/änkling. I efterhand kände vi att vi 

skulle ändrat “nyskild” till “skild” vilket vi anser inte är lika känsligt och har en bättre klang. Inga 

respondenter svarade att de var nyskilda, vilket var en grupp vi ville undersöka. Om vi däremot 

hade “Skild” som ett alternativ tror vi att respondenterna som hade kryssat i det hade varit större till 

antalet.   

 

Vi väljer även att vara kritiska till att vi valt att skicka ut enkäten via våra egna sociala kanaler 

såsom Facebook, detta på grund av att vi insett att vi inte hade en så jämn spridning mellan 

åldersgrupperna som vi trodde. Vi var medvetna om att majoriteten av respondenterna skulle vara i 

åldrarna 20–30 då våra vänner är det, men vi hade även trott och hoppats på att äldre bekanta som vi 

har på våra sociala medier skulle ta del av enkäten. På grund av tidsbrist har vi inte heller kunnat nå 

ut till den äldre målgruppen på något annat sätt.  

 

3.12 Sammanfattning för utformandet av studien 
 

 
Modell 5-Utformandet av studien, (egen) 
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4.Resultat 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom den data som har samlats in.Då denna undersökning är 

omfattande väljer vi här nedan att begränsa vårt resultat och redovisa ca 20% av det. Vi kommer 

att lyfta ut de delar av det insamlade materialet som vi upplever är viktiga för att besvara vårt syfte.  

  

4.1 Deskriptiv analys 

I tabellen nedan visas en sammanställning av minimum- och maximumvärde, samt medelvärdet på 

de frågor som besvarades i enkäten. Alla frågorna har delats upp i de olika caféerna och de faser 

som frågorna tillhör. Antalet svar på samtliga frågor är 153, detta då vi hade tvingande svar på 

samtliga frågor. De felaktiga och därmed borttagna svaren har inte räknats in. Frågor där en 

likertskala har använts, har 1 som minimumvärde och 7 som maximumvärde. 

 

I kapitel två som handlar om konsumenternas generella uppfattning av ett café har Ica Maxi det 

lägsta medelvärdet på 1,28, och Joe & The Juice det högsta på 4,95. I kapitel 3 som handlar om vad 

konsumenterna själva har för uppfattning om cafét när de ska göra sitt val har Ica Maxi det lägsta 

medelvärdet på 1,5 och Konditori 4,89.  

 

I kapitel 2 I de tre faserna så har fas 1 - Tillväxtstadiet så är det cafée med lägsta medelvärdet Leo´s 

lekland med 2,36 och det högsta Konditori med 4,87. I fas 2 - Parningsstadiet är det lägsta 

medelvärdet 1,28 vilket är Ica Maxi och det högsta är 4,95 som är Joe & the juice. I fas 3 - 

Föräldrarskapstadiet har Ica Maxi det lägsta medelvärdet på 3,16 och det högsta är Leo´s lekland på 

4,49.  

 

I det tredje kapitlet som handlar om konsumenternas egna uppfattning om caféet när de ska göra sitt 

val har vi i fas 1 det lägsta medelvärdet på Leo´s lekland, med ett värde på 1,56 och det högsta 

medelvärdet på Konditori 4,46. I fas 2 har personerna svarat det lägsta medelvärdet på Ica Maxi 1,5 

och högsta har Joe & The Juice på 4,05. I fas 3 har Ica Maxi det lägsta medelvärdet med 2,27 och 

Konditori det högsta med 4,89. 
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Tabell 5 -  Sammanställning deskriptiv analys, (egen) 
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Nedan presenteras även de specifika frågor som var särskiljande från enkäten och antingen hade ett 

högre minimum värde än 1, eller ett lägre maximumvärde än 7. Vi presenterar även dess 

medelvärde och standardavvikelse.  

 
Tabell 6 - Deskriptiv analys, utvalda frågor, (egen) 

 

Vi har vidare gjort en korstabell som på den lodräta axeln visar del 3 i enkäten som handlar om 

konsumenternas egen uppfattning om caféet - alltså varför man själv väljer det caféet. På den 

vågräta axeln visas del 2 som är den generella uppfattningen som konsumenterna har på caféet. 

Genom att jämföra dessa två variabler kan vi se hur väl konsumentens generella uppfattning 

stämmer överens med hur de själva väljer caféer. Ett värde nära 0 kan tolkas som att den 

uppfattning som konsumenter har om caféet stämmer väl överens med varför de själva väljer det.  
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Tabell 7 -  Korstabell som visar skillnad i respondenternas val. Vid 0 gör respondenterna som de säger att de skulle 

göra, (egen). (Se bilaga för större bild) 

 

Ikea har i fas 2 ett värde på -0,01 vilket innebär att den generella uppfattning som konsumenterna 

har om Ikea i fas 2, stämmer väl överens med hur de själva tänker om Ikea när de ska göra sitt val. I 

tabellen ovan har personerna i fas 2 om deras generella uppfattning av Ikea svarat med ett 

medelvärde på 1,73, vilket innebär att respondenterna har en mindre positiv bild av Ikea, vilket 

alltså stämmer väl överens med den egna uppfattningen som fas 2 har för Ikea. Ikea fas 3 är det café 

som har ett värde längst ifrån 0.Värden som är lång ifrån noll innebär att svarsperosneranas 

generella uppfattning och deras egna uppfattning till varför de valt detta café skiljer sig. Värden 

som är negativa innebär att personerna har svarat högre gällande den generella uppfattningen, än 

vad deras egna uppfattning är. Personerna tycker alltså att ett café passar in på den fasen, men 

skulle själva inte välja det. Det innebär att personer i fas 3 tycker att Ikea alltså passar in på den 

fasen men den fasen skulle inte själv välja det.   

 

Även Waynes Coffee har i fas 3 ett värde som är nära 0 (0,02) i korstabellen. Waynes har till 

skillnad från Ikea ett högre medelvärde i den generella uppfattningen (4,04), vilket är bland det 

högsta medelvärdet för fas 3. Detta innebär att respondenterna generella uppfattning om Waynes 
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Coffee för fas 3 stämmer väl överens med varför de själva väljer det. Även Leo´s lekland för fas 2 

har ett värde som är nära 0 (0,17) med ett medelvärde i den generella uppfattningen som är lågt 

(1,69) vilket innebär att respondenterna generella uppfattning om Leo´s Lekland i fas 2 stämmer väl 

överens med den egna upplevelsen, men att deras syn på Leo´s lekland är mindre positiv.  

 

Värden som är positiva innebär att personerna själva skulle välja att gå dit i en större utsträckning, 

än vad som anges i den generella bilden av cafét är för den fasen.  Det vill säga att den generella 

bedömningen av cafét är lägre än den egna. Till exempel har konditori fas 3 ett värde i vår 

korstabell som är 0,41, i tabellen ovan kan vi läsa att den generella uppfattningen för Konditori i fas 

3 är 4,48, medan den egna uppfattningen är 4,89. 

 

 I vår studie har Leo´s Lekland fas 3 det värde som är längst ifrån 0 (-1,71) vilket innebär att den 

generella uppfattningen som respondenterna har om Leo´s lekland för fas 3, inte stämmer överens 

med den uppfattning som de själva har om Leo´s lekland när de väljer det/väljer bort det. I tabell 7 

ovan, kan vi se att respondenter för Leo´s lekland fas 3 har svarat relativt högt (4,49) på del 2 i 

enkäten som handlar om den generella uppfattningen om caféet, medan respondenterna har svarat 

lågt (2,78) gällande hur de själva tycker om Leo´s lekland. Det vill säga att personerna som har 

svarat på enkäten tycker att Leo´s lekland är ett lämpligt café för fas 3, men de som är i fas 3 har 

själva inte svarat på att det är ett café som de skulle välja att gå till.  Även Ikea fas 3 har ett värde 

som är långt ifrån 0 (-1,09), där har respondenterna svarat med ett medelvärde på 4,4 gällande den 

generella uppfattningen, men något lägre 3,31 gällande den egna uppfattningen. Starbucks fas 3 har 

i vår korstabell ett värde på -0,9 med ett medelvärde som kan utläsas i tabellen ovan på 4,74 för den 

generella uppfattningen, men ett värde på 3,76 för den egna uppfattningen- det vill säga att man i 

fas 3 har en mer positiv generell uppfattning om Starbucks, än vad respondenterna i den fasen har 

angett.  

 

Det café som skiljer sig mest mellan faserna är Konditori som i fas 1 har ett värde på -0,41. Fas 2 

har ett värde på -0,2 och fas 3 ett värde på 0,41. Det kan tolkas som att man i fas 1 oftare väljer 

konditori än vad som är “vanligt” för den fasen. I fas 2 finns det en nästintill perfekt matchning 

mellan den generella bilden och de som går dit - de lever som de lär. Medan man i fas 3 går på 

Konditori även om det enligt den generella delen av enkäten inte säger att man skulle göra det.  

 

4.1.1 Uppfattning av respondenterna  
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I figur 11 nedan presenterar vi den könsfördelning av de respondenter som varit med och svarat på 

vår enkät. Av våra 153 respondenter som deltog är 67 % kvinnor och 33 % män. I figuren nedan går 

det att se könsfördelningen av respondenterna som deltog i studien. Det är alltså nästan dubbelt så 

många kvinnor som män i vår studie.  

 

 
Figur 11 - Cirkeldiagram x, könsfördelning, (egen). 

 

I figur 12 ser vi den åldersfördelning som våra respondenter har. Åldrarna sträcker sig från 15–75 

år. Då vi i vår studie undersöker de livsfaser som en respondent är i, har vi nedan även presenterat 

hur åldersfördelningen skulle se ut om vi delade upp åldrarna till den livsfas som de tillhör. Som vi 

nämnt tidigare har vi i vår studie inte undersökt fas 1 så denna fas sträcker sig från födseln till 

puberteten vilket är ca 15 år. I fas 2 som sträcker sig från puberteten till dess att man är ca 30 år har 

vi 75 % av våra respondenter. I fas 3 som är från ca 30 år och varar livet ut, finner vi 25% av våra 

respondenter.  
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Figur 12 -  Åldersfördelning, (egen) 

 

4.2 Korrelationsanalys 
I denna analys ser man om det finns samband mellan svaren vi fick från respondenterna i 

enkätundersökningen. Att det finns korrelation markeras med en eller två stjärnor. En stjärna (*) 

visar på att det är en acceptabel korrelation där signifikansnivån är på 0.05, och där två stjärnor (**) 

visar på att nivån är statistiskt signifikant på 0.01.   

 

De korrelationer som har ett starkt samband är enbart de vi har valt att analysera, och av dessa 

korrelationer analysera de vi tycker är intressanta i förhållande till den teori vi utgår från. Vi har valt 

att analysera ålder och civilstånd, för att dessa kan vi relatera till vårt syfte då vi vill undersöka om 

den biologiska åldern stämmer överens med den livsfas de är i. Vi kan se i vår korrelationsanalys att 

vi har fler statistiskt signifikanta korrelationer när vi jämför ålder och det betyder att ålder har högre 

betydelse än civilstånd. Vi kan även se att en låg ålder har fler statistiskt signifikanta korrelationer 

med Joe & the juice, det vill säga att unga betygsätter Joe & the juice högt på 13 punkter, jämfört 

med exempelvis Starbucks då starkt samband enbart finns på två påståenden.   

 

Vi kan även se att det finns statistiska samband mellan Ovulation-teorin och ålder hos kvinnor. I vår 

korrelationsanalys ser vi ett statistiskt samband (-,215**) mellan låg ålder hos kvinnor och högt 

svar på att de en gång i månaden känner att de vill unna sig något, detta samband finns inte när vi 

kollar på korrelationsanalysen på samma fråga med män.  

Detta svarar bra upp till Durante och Griskevicius (2016) ovaluatoriska försjuktningshypotes om att 

kvinnor går igenom en ovulationsfas. Det vill säga att kvinnor vid menstruation har en större 

benägenhet att unna sig något. Vi kan se en logisk koppling utifrån vårt resultat, att kvinnor i yngre 

ålder (innan klimakteriet), påverkas mer av ovulationsfasen än äldre kvinnor, och att män inte 

känner av det alls. Vi vill uppmärksamma detta för marknadsförare som kan utnyttja att kvinnor i 

yngre ålder har andra preferenser och vill unna sig något under ovulationsfasen, vilket kan göra att 

de känner större köpvilja och större behov att unna sig.          

 

4.3 Klusteranalys  

Vår klusteranalys består av en sammanställning utav tio kluster med de 153 godkända 

respondenternas fördelning. I tabell 7 som visas nedan, indikerar höga värden (5–7) att 

respondenterna har en positiv uppfattning om caféet när de ska göra sitt val. Medan låga värden (1–

3) på frågorna betyder att respondenten svarat att de har en mindre positiv uppfattning om caféet när 



 

57 
 

de ska göra sitt val. Värden omkring 4 anses vara måttliga och respondenten känner sig varken 

positiv eller mindre positiv till cafét. Vi har för varje café sammanställt frågorna som tillhör varje 

fas, för att tydliggöra hur respondenterna har svarat utifrån varje fas och café. Detta gör det 

underlättar för oss att se om det finns caféer som är typiska för en viss fas.    

 
 Tabell 8 - Klusteranalys, (egen). 

 

I klusteranalysen har vi fått fram tio typiska kluster för de undersökta respondenterna och deras syn 

på olika caféer och dess kvalitéer. Genom vår klusteranalys har vi få fram tio typiska drag för 

vardera av våra kluster. Beroende på hur klustrena har svarat på de olika frågorna kan vi få fram hur 

väl våra respondenters egenskaper stämmer överens med de faser som presenterats i vår teori. Dessa 

tio kluster har vi sedan namngett. Varför vi har valt att benämna dessa kluster med namn är att de 
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ska spegla karakteristiska beteendemönster för klustret och den personlighetstyp den har. För vissa 

mer utmärkande kluster har vi valt att kommentera de särskiljande dragen.     

 

 
Tabell 9 -  Antal respondenter i vardera klustret, (egen). 

 

Kluster 1-  Kräsna Kajsa    

Vårt första kluster består av mestadels kvinnor (0,12) i 25 årsåldern (1,53). Personen är i 

förhållande och har en inkomst på mellan 10.000 kr - 20.000 kr. Denna person har svarat högst i fas 

1 på både Starbucks och Waynes, men högst på fas 3 på Ica Maxi och Joe & the Juice. Det café som 

skiljer sig mest mellan faserna för denna person är Leo’s lekland där fas 3 skiljer sig nästan en hel 

från den fas som fick näst högst (fas 2- 1,4 jämfört med fas 3- 2,3). Konditori i fas 3 fick högst av 

alla caféer och faser och Ikea fas 3 skiljer sig markant från de andra faserna i Ikea (fas 1-1,8 jämfört 

med fas 3-3). Denna person ska enligt teorin svara högst på fas 3 i alla caféer för att denna är i ett 

förhållande.  

 

Kluster 2 - Medelmåttiga Madeleine 

I kluster 2 består även det till mestadels av kvinnor (0,3). Detta kluster är närmare 30-års åldern. 

Även dessa är i förhållande och har en lön på mellan 10.000-20.000 kr.  

När det gäller Starbucks var det fas 2 som har högst och på Waynes coffee var fas 1 högst. Ica maxi 

fick högst på fas 3 med stor marginal. Joe & the juice fick högst i fas 2 och Leos lekland hade högst 

i fas 3 med stor marginal. Konditori fick högst i fas 3, med ett tal som är högst i hela klustret (5,8), 

och Ikea hade högst i fas 3. 

 

Kluster 3 - Trendiga Therese  

Även kluster 3 består till mestadels av kvinnor (0,32). Dessa är några yngre än i kluster 1 och 2, de 

är ca 22 år, med en inkomst på 10.000-20.000 kr. Även dessa är i förhållande. Starbucks hade högst 

i fas och högst i fas 3 på både Waynes coffee och Ica Maxi. Joe & the juice hade högst i fas 1 och 
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högst värden i hela klustret på alla faser. Leos lekland fick högst i fas 3, vilket även Konditori och 

Ikea fick. 

 

Kluster 4 - Insatta Ida 

Kluster 4 har även det mestadels kvinnor (0,29) i 27 årsåldern och är i förhållande. Inkomsten är 

mellan 10.000-20.000 kr. Starbucks har högst i fas 1, och Waynes coffee och Ica Maxi har högst i 

fas 3. Fas 1 och 2 i Joe & the juice har lika höga värden. Leos lekland och Konditori har båda högst 

i fas 3. Ikea har högst i fas 3. Kluster 4 och kluster 4 har svarat väldigt lika varandra, men kluster 4 

har angett något högre värden.  

 

Kluster 5 - Karriärsinriktade Klara 

Detta kluster består av två personer där en är kvinna och en man, båda är i förhållande och är runt 

28 år. De är det kluster som har högst inkomst på 40.000-50.000 kr. Detta kluster har de högsta 

värdena på Starbucks (både fas 1 och fas 3). De lägsta värdena finner vi på Ica Maxi och Leo´s 

lekland. Detta kluster känns som en stereotypisk karriärmänniska som inte har några barn än. Sitter 

gärna på Starbucks och jobbar. 

 

Kluster 6 - Inte så positiva Isabella 

Kluster 6 består av mest kvinnor (0,38) som är runt 35 år (3,42). Kluster 6 är i förhållande och har 

en inkomst på 20.000-30.000 kr. Kluster 6 som är vårt näst-största kluster med 26 respondenter. 

Detta kluster har en mindre positiv syn på caféerna överlag. Det café som fått det högsta värdet är 

Konditori fas 3 som har 3,3 som värde. Det lägsta är Ica Maxi fas 2, samt Leo´s lekland fas 1 som 

har 1 som värde. För alla tre faser i detta kluster har de svarat konditori som högst, men fas 3 är den 

som har det högsta värdet. 

 

Kluster 7 - Bestämda Bea  

Kluster 7 består utav en kvinna som är mellan 21–25 år. Personen är i förhållande och har en 

inkomst på 0-10.0000 kr. Kluster 7 som endast innehåller en person har svarat 7 på alla faser på 

Starbucks och Ikea. Samt 4 på alla Joe and the Juice, Leo´s lekland och Konditori. De enda caféerna 

som inte hade sådana “extremer” var Waynes fas 3 som hade 6 och Ica Maxi fas 1 som hade 5,9. I 

övrigt personen svarat 7 på dessa caféer.  
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Kluster 8 - Svängiga Sara  

I Kluster 8 har vi 22 respondenter där mestadels är kvinnor (0,32), i åldern 27-28 år. De är i 

förhållande och har en inkomst mellan 10.000-20.000 kr. I kluster 8 kan vi se att Waynes fas 2 är 

det som har fått högst värde på 6,4 och Ica Maxi fas 2 är det som fått lägst värde (1,2).  

 

Kluster 9 - Konditoriälskande Karin 

Kluster 9 består av en kvinna i 41-45 årsåldern som är gift, med en inkomst på 20.000-30.000 kr. 

Kluster 9 har likt kluster 2,3,4 och 6 svarat högst på Konditori fas 1 och fas 3. Likt kluster 2,3 och 4 

har de även för fas 1 svarat lägst på Leo´s lekland. Intressant är att detta kluster är äldre än de andra 

klustren men tycker väldigt lika som de övriga klustren. Det som skiljer sig mellan dessa kluster 

och de övriga är att denna person har svarat väldigt högt på de generella frågorna, förutom frågan 

som berör ovulation.  

 

Kluster 10 - Praktiska Peter och Petra  

Kluster 10, som är vårt största kluster med 28 respondenter består av nästan lika många kvinnor 

som män (0,46) i åldern 29-30, med en inkomst på 20.000-30.000. Personen är i förhållande. I 

kluster 10 kan har de svarat lägst på Ikea fas 2 där de har svarat en 1 och högst på Ica Maxi fas 3 

och Konditori fas 3, där de har svarat 7. I detta kluster har man generellt svarat högre på frågor som 

tillhör fas 3 förutom för Joe and the Juice där man har svarat högre på både fas 1 (4,3) och fas 2 

(6,2), medan man i fas 3 endast svarade 1,8. Detta speglar en “stereotypisk” person i fas 3 väl då 

denna är i förhållande och är runt 30 år. De väljer att gå på Ica Maxi och Ikea, vilket är cafeér som 

är praktiska då de oftast ligger “på vägen”. Dessa personer har även svarat högst på fas 3 som är 

föräldraskapstadiet - vilket kan ge en signal om att de väljer dessa cafeer för att de har barn, vilket 

gör det mer praktiskt.   

 

4.4 Faktoranalys  

Denna analys visar på hur respondenterna resonerar kring de olika caféerna, om respondenterna 

föredrar eller inte föredrar ett visst café. I faktor ett är Joe & the juice starkast. Detta innebär att 

respondenterna har en fast och stark uppfattning om detta café och lägger mest tid på att besluta om 

de ska gå dit eller inte. Ica Maxi är tvåa och även på detta café lägger respondenterna mycket tid på 

att bestämma om de ska gå dit eller inte, och har en stark uppfattning om. För varje café lägger man 

mindre tid på att bestämma om man ska gå dit eller inte.    
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Modell 6 -   Visar vilket café respondenterna lägger störst vikt vid när de ska välja café, (egen).   

 

De viktigaste faktorerna för respondenterna när de väljer Joe & the juice är, “Det känns rätt för 

mig”, “Det här caféet är ett café som lever upp till mina förväntningar”, “Det här cafét går jag till 

för att det har ett gott/bra rykte”. Vi kan se i vår korstabell att det är positiva tal så det stämmer. 

 

I faktor två ser vi att Ica Maxi är starkast. Det viktigaste för respondenterna här är 

påståendena: “Det här cafét går jag till för att det är trendigt”, “Det här cafét går jag till för att det är 

lite exklusivare” och “Det här cafét går jag till för att jag vet att mina vänner går dit”. På konditori 

är det “Det här cafét känns rätt för mig”, “Det här cafét skulle jag välja att gå till med mina 

kompisar”, “Till det här cafét skulle jag ta med min partner”. 

 

Waynes finns i faktor tre. Det som gör att respondenterna går till Waynes är “Det här caféet känns 

rätt för mig”, “Till det här cafét skulle jag ta med min partner”, “Det här caféet skulle jag gå till för 

att jag brukar göra det och det får mig att känna mig bekväm”.  

 

På Starbucks, i faktor tre, är det viktigaste för respondenterna att “Det här cafét känns rätt för mig”, 

“På det här cafét kan jag tänka mig att ha en date”, “Det här cafét går jag till för att det har gott/bra 

rykte”. 
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De tre viktigaste påståendena varför respondenterna väljer Ikea, som finns i faktor fyra, “Det här 

caféet går jag till för att mina vänner går dit”, “Det här caféet känns rätt för mig”, “Till det här 

caféet skulle jag ta med min partner”. 

 

Leos lekland i faktor fem, är de viktigaste faktorerna “Det cafét skulle jag välja att gå till med mina 

kompisar”, “Det här cafét skulle jag ta med min partner” och “På det här cafét kan jag ha en dejt”. 

Detta café har även höga värden i samma faktor som Ica Maxi. 

 

Ovulation   

Vi hade med en fråga om ovulation eftersom det styrks i teorin att under denna period kan kvinnor 

handla och prioritera annorlunda (Griskevicius och Kenrick, 2013). I faktoranalysen kan vi se att 

ovulation påverkar val gällande Joe & the juice och Waynes. Vi ser en tendens att respondenterna 

som har svarat högt på ovulation-frågan har även värderat Joe & the juice och Waynes högre. I 

faktoranalysen kan vi även se att i det fall respondenterna väljer Joe & the juice, är det åtta gånger 

viktigare att det är ett café som känns rätt istället för att respondenter väljer café för att de ska unna 

sig. Däremot i de fall respondenterna väljer Waynes är det bara fyra gånger viktigare att cafét känns 

rätt än att de väljer café för att unna sig.     

  

5.Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi kring resultatet av studien som presenteras i kapitel 4. Även en 

jämförelse kommer göras med de teorier som redogörs i kapitel 2. I vårt diskussionskapitel kommer 

mest fokus att ligga på att analysera fas 2, det vill säga de som är i åldern 20–30 år, då detta är 

den fas som vi fått mest svar från. Vi kommer självklart även att jämföra den fasen med de två 

andra. 

 

5.1 Vad talar för och emot evolutionär teori  
Vårt syfte med studien var att analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteende. Utifrån vår 

studie kan vi se att den evolutionära teorin i vissa fall stämmer överens med vårt resultat och att det 

finns tendenser till att individer handlar för att lösa problem som kan ligga i deras “fas”. När vi 

kollar på våra olika analyser så kan vi se att det finns vissa samband mellan de evolutionära 

teorierna och hur människor handlar.  

 

I teorin lyfter Griskevicius och Kenrick (2013) upp att människan står inför tre faser i livet, vilka är 

tillväxtstatiet, parningsstadiet och föräldrarskapsstadiet. Inom dessa tre faser finns det enligt 
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Griskevicius och Kenrick sju fundamentala motiv som ligger till grund för människor 

konsumentbeteenden. De beslut som vi fattar beror således på vilka motiv vi har att “lösa”. Det är 

utifrån dessa motiv som vi har format våra frågor till vår enkät.  

 
Modell 7 - De olika faserna i evolutionär teori, (egen). 

 

I vår klusteranalys kan vi, i kapitel 1 som är de generella frågorna, se att majoriteten av våra kluster 

har uppgett information som stämmer bra överens med de faser de är i. I de kluster där individerna 

har uppgett att de är i åldrarna 20–30 år har de svarat relativt lågt (3-4) på frågan “om jag skulle 

vinna 1000 kr så skulle jag bjuda mina vänner på middag”, vilket är en fråga som är ställd för att 

besvara Griskevicius och Kenricks (2013) teori om att människor med grupptillhörighet-motivet 

väljer att spendera pengar på aktiviteter och produkter som kan upplevas och avnjutas tillsammans. 

Detta kan förklaras av att personerna som har svarat, har en högre ålder än vad som är aktuellt för 

den fasen (tillväxtfasen), som innehåller grupptillhörighet-motivet. Enligt Griskevicius och Kenrick 

(2013) varar tillväxtfasen från födseln, upp till puberteten och innehåller då motiv som är viktiga för 

att skaffa vänner. Då dessa individer inte längre är i den fasen så värdesätter de att spendera sina 

pengar på andra motiv istället som är mer anpassade till deras livsfas. 

 

Vi ser även att de kluster som är närmare 30 år och uppåt har svarat relativt högt på frågan som 

lyder “Om jag skulle vinna 1000kr göra något roligt för/med min familj”, vilket är en fråga som 

hade till syfte att besvara Griskevicius och Kenricks (2013) teorin om att människor som har 

motivet “omhändertagande av familj” väljer att göra uppoffringar till förmån för nära och kära. Vi 

ser även att ju äldre man är, desto högre svarar man på denna fråga. Detta skulle kunna förklaras av 

att ju äldre man är, desto större sannolikhet är det att man har en familj att ta hand om. Detta kan 

även bekräftas av att vi har ett statistiskt säkert positivt samband i vår korrelationsanalys (,288**) 

mellan ålder och den frågan.  

 

Utifrån vår klusteranalys kan vi även se att de kluster som domineras av personer som är i ett 

förhållande har svarat högt på frågan som berör motivet “kvarhållande av partner”. Enligt 
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Griskevicius och Kenrick (2013) lägger människor mycket pengar och tid, i form av presenter och 

middagar, på att hålla relationen vid liv. Motivet “att behålla en partner” är i enlighet med 

konsumtion av lyxprodukter (gäller främst kvinnor). Detta är även den typ av konsumtion som 

gäller för motivet “att uppnå status”. I vår klusteranalys ser vi att individerna som har svarat högt på 

frågan för motivet kvarhållande av partner, har svarat likadant på frågan “Om jag skulle vinna 

1000kr att unna mig något lyxigt som jag annars inte hade köpt” - vilket är den fråga som var ställd 

för att få fram om respondenten uppnå statusmotiv.  

 

De delar som vi ser inte stämmer med teorin om evolutionärt konsumentbeteende, är till exempel de 

kluster som är i åldrarna 20–30 år och är i förhållande har svarat väldigt lågt (2) på frågan som var 

ställd som “Om jag vann 1000 kr, så skulle jag skänka pengar till välgörenhet”, vilket är en fråga 

som är ställd utifrån Griskevicius et al. (2007) teori om att kvinnor som är i dejtingstadiet och på 

jakt efter en partner väljer att lägga sina pengar på välgörenhet. Detta kan till en början framstå som 

att Griskevicius et als (2007) teori stämmer, men när vi ser vidare så är de kluster som är äldre även 

mer benägna att skänka pengar till välgörenhet. Detta bekräftas även av att vi i vår 

korrelationsanalys har ett positivt samband (,360**) mellan ålder och den frågan. Det vill säga att 

en högre ålder ger en högre benägenhet att skänka pengar till välgörenhet. Därför är således inte 

Griskevicius et als. (2007) teori hållbar enligt oss, då orsaken till att kvinnor väljer att lägga pengar 

på välgörenhet inte beror på vilket motiv de har, utan vilken ålder de är i.    

 

Andra exempel där vi ser att Griskevicius och Kenricks (2013) teorier om evolutionär påverkan inte 

stämmer finner vi i vår korrelationsanalys. Som vi nämnt i vår resultatgenomgång av 

korrelationsanalysen, ser vi att det finns högre korrelation mellan variablerna ålder och de olika 

påståendena i enkäten, än mellan civilstånd och våra påståenden. Detta betyder att den biologiska 

åldern, det vill säga människans biologi, spelar större roll än vilket civilstånd man har och vilken fas 

man befinner sig i.  

 

Vi kan även se att det finns statistiska samband mellan Ovulation-teorin och ålder hos kvinnor. I vår 

korrelationsanalys ser vi ett statistiskt samband (-,215**) mellan låg ålder hos kvinnor och högt 

svar på att de en gång i månaden känner att de vill unna sig något, detta samband finns inte när vi 

kollar på korrelationsanalysen på samma fråga med män.  

Detta svarar bra upp till Durante och Griskevicius (2016) ovaluatoriska försjuktningshypotes om att 

kvinnor går igenom en ovulationsfas. Det vill säga att kvinnor vid menstruation har en större 

benägenhet att unna sig något. Vi kan se en logisk koppling utifrån vårt resultat, att kvinnor i yngre 
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ålder (innan klimakteriet), påverkas mer av ovulationsfasen än äldre kvinnor, och att män inte 

känner av det alls. Vi vill uppmärksamma detta för marknadsförare som kan utnyttja att kvinnor i 

yngre ålder har andra preferenser och vill unna sig något under ovulationsfasen, vilket kan göra att 

de känner större köpvilja och större behov att unna sig.  

 

Durante och Griskevicius (2016) hävdar att kvinnor nära ägglossning, ovulationstadiet, upplever en 

större köplust, men att denna effekt är svagare på kvinnor i stabila relationer. Utifrån vår studie kan 

vi se att denna teori stämmer rätt så väl. I vår korrelationsanalys kan vi se att det finns en negativ 

korrelation mellan frågan om “ålder” och “Jag känner periodvis att jag har ett större behov av att 

unna mig något fint”, där kvinnor med låg ålder alltså har svarat högt på denna fråga. Medan 

samma fråga på män inte gav något samband alls.  

 

Detta bekräftas även i vår klusteranalys där de kluster som består av yngre respondenter har svarat 

högre på denna fråga än kluster med äldre respondenter. Till exempel har kluster 9 som består av en 

gift kvinna bara svarat med en 3 på denna fråga. Medan de i kluster 1–4 som består av majoriteten 

yngre kvinnor i 20–30 årsåldern i förhållande har svarat med en 5–6. Anmärkningsvärt är även att 

kluster 2 som är det som är äldst av kluster 1–4 är det som har svarat med en 5a medan de övriga 

har svarat med en 6a - ju äldre de blir desto lägre svar. Vad vi däremot inte kan se är att det skulle 

finnas något samband i korrelationsanalysen mellan att effekten av köplust blir svagare på kvinnor i 

stabila relationer, då skulle vi vilja säga att det snarare beror på åldern.  

 

Vi kan se att ovulation har påverkan när det gäller vad respondenterna tycker om Joe & the juice 

och Waynes. De som svarade högt på ovulationsfrågan värderade även Joe & the juice och Waynes 

högre. Detta ser vi stämmer bra in på Joe & the juice självbild där ryktet finns att de har en 

annorlunda kultur och ett uttryck som återkommer är machokultur, även sexistisk machokultur.  

För respondenterna är det åtta gånger viktigare att Joe & the juice känns rätt för dem jämfört med 

att de ska unna sig något. På Waynes är det enbart fyra gånger viktigare att cafét ska kännas rätt än 

att man går dit för att unna sig. Vi har även sett utifrån våra resultat att på Waynes föredrar man att 

dejta vilket detta även tyder på att det finns en effekt för ovulation.    

 

5.2 Vad som talar för och emot irrationellt beteende 
Thaler (2018) hävdar att vi människor inte alltid handlar rationellt och har en bristande 

självkontroll. Detta styrker delvis vårt resultat vilket vi kan se i vår korstabell. Här ser vi att 

människor inte alltid gör som de säger att de skulle göra.    
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Utifrån vår korstabell kan vi se att det finns tendenser till det som vi skulle vilja benämna som 

irrationellt beteende. I tidigare presentationen av vår korstabell nämnde vi att värden som är skilda 

från noll innebär att svarspersonernas generella uppfattning och deras egna uppfattning till varför de 

valt detta café skiljer sig (se tabell 10 för miniversion av det mest relevanta siffrorna från 

korstabellen). Värden som är negativa innebär att personerna har svarat högre gällande den 

generella uppfattningen, än vad deras egna uppfattning är. Personerna tycker alltså att ett café 

passar in på vissa faser, men skulle själva inte välja det. Värden som är positiva innebär att 

personerna själva skulle välja att gå dit i en större utsträckning, än vad de har angett i den generella 

bilden av cafét är för den fasen. Ett värde nära 0 tolkas som att den uppfattning som konsumenter 

har om ett café stämmer väl överens med varför de själva väljer det.  

 

Vi utgår från att ett irrationellt beteende är när individen svarar med vissa värden i den generella 

uppfattningen om caféet och med andra värden när individen själv ska välja café. Att man själv 

väljer att gå till ett café i en viss fas även fast man svarat att man inte tycker att det cafét passar för 

den fasen, anser vi vara ett irrationellt beteende. Ser vi till exempel på Ikea fas 2 som har ett värde 

nära noll så stämmer uppfattningen som konsumenten har om Ikea väl överens med varför de själva 

väljer det, i den fasen (fas 2). Ser vi däremot på Ikea fas 3 som har ett negativt värde skilt från noll, 

så innebär det att personerna har svarat högre gällande den generella uppfattningen, än vad deras 

egna uppfattning är. Respondenterna tycker alltså att Ikea passar in på fas 3, men de som är i fas tre 

skulle själva inte välja det.  

 

 
Tabell 10 - Miniversion av korstabell, (egen). 
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5.3 Rationellt beteende 
Enligt praxeologiska teorier så är all mänsklig handling rationell. De val som en konsument gör 

beror på att människor strävar efter att nå ett ändamål. Allt beteende är enligt praxeologin avsiktligt 

och den ultimata handlingen är alltid tillfredsställelsen av det människan vill uppnå. Därför menar 

praxeologin att man inte kan tala om rationalitet eller icke-rationalitet. Människan handlar efter vad 

den känner i stunden, därför går det inte att säga att detta beteende är irrationellt. Exemplet som vi 

tagit upp i vår bakgrund gällande att köpa en latte för 45 kronor, fastän att man egentligen är 

medveten om att man borde spara pengar, är enligt praxeologin inte ett irrationellt beteende 

eftersom att individen just där och då kände för detta. Ett annat exempel är Black friday och hur vi 

konsumenter spenderar tusentals kronor den dagen. För en del kan detta hetsiga köpbeteende verka 

helt absurt och irrationellt, men för vissa är detta ett sätt att få köpa något de annars inte hade haft 

råd med. Rent teoretisk kan man inte koppla några bakomliggande faktorer till praxeologins synsätt 

eftersom att den inte studerar dessa. I och med att vi ser vissa tendenser till att evolutionär teori har 

en påverkan på konsumentbeteenden, men inte i alla fall, så vill vi inte utesluta praxeologin som en 

alternativ förklaringsteori till konsumentbeteenden. 

 

Ovulationsfasen är ett annat exempel från Griskevicius och Kenricks teori (2013) som visar att 

kvinnor befinner sig i denna fas beter sig annorlunda och att deras handlingar blir därför avvikande. 

Detta beteende kan ses som irrationellt för betraktaren, men det är helt normalt för individen, vilket 

enligt praxiologin anser som helt rationellt.     

 

5.4 Faktorer som påverkar val av café 
Vi kan se från vårt resultat att de viktigaste faktorerna när man väljer Joe & the juice är att “Det 

känns rätt för mig” fick 0,875 och det är dubbelt så viktigt som den faktorn som kom sist med 

0,493. Detta innebär att det är väldigt viktigt för Joe & the juice att caféet känns rätt för besökarna 

som kommer dit.  

 

Vi kan se att de viktigaste faktorerna när man väljer Ica Maxi är att det är trendigt, att det är 

exklusivare och att man går dit för att ens vänner går dit. I korstabellen ser vi ett minustecken 

framför dessa variabler vilket visar på att man ska tolka dessa starka faktorer som negativa, det vill 

säga tvärtom, att Ica Maxi inte är trendigt och att det inte är exklusivt.    
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Waynes ser vi i faktor tre och man kan se att detta är ett café som man går till av vana eftersom en 

av de viktigaste faktorerna är att det är ett café som man skulle gå till för att man brukar och att det 

får en att känna sig bekväm. Eftersom det kommer i faktor tre blir det ett café som man varken 

lägger mer eller mindre tid på att fundera om man ska gå dit eller inte.    

 

Ikea ser vi kommer näst sist och de starkaste faktorerna till att man väljer detta café för att ens 

vänner går dit eller att man skulle ta med sin partner dit. Anledningen till att vi tror att vi fått fram 

detta resultat är på grund av att Ikeas café är ett sådant ställe som man inte planerar ett besök på, 

utan hamnar på för att det ligger närmast till hands när man ska uträtta andra ärenden och fikasuget 

slår till. Eftersom detta café kom näst sist i faktoranalysen betyder det att man inte lägger mycket tid 

för att fundera på om denne ska gå dit eller inte.    

 

Leos lekland är det café som vi trodde skulle komma högre upp i faktoranalysen, på grund av att vi 

trodde att människor skulle lägga mer tanke kring om de vill gå dit eller inte. Men vid en närmare 

tanke så inser vi att Leos lekland är ett sådant ställe som människor som har barn har en bestämd 

och snabb uppfattning kring om de vill gå dit eller inte. Någon som inte har barn behöver inte heller 

lägga någon tanke kring Leos lekland, då detta inte ens finns med som ett alternativ som val av café.  

 

I vår faktoranalys kan vi se att Ica Maxi och Leos lekland ingår i samma faktor. Ica Maxi är 

däremot ett sådant café som folk lägger mycket tanke kring när de ska välja vart de ska fika. Vi kan 

även se att den faktor som påverkar valet är för att ens vänner går dit och detta är för oss en oväntad 

faktor. Vi tror dock vid en närmare tanke att det kan ha en liknande effekt som Leo´s lekland, fast 

omvänd. Det vill säga att man lägger mycket tanke kring att välja om man ens ska gå dit eller ej, 

men när man väl ska fatta beslutet är det baserat på att ens vänner går dit. 

 

6.Slutsats  

6.1 Återkoppling till studiens syfte 

Vårt syfte med studien är att analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteende. I vår enkät 

ställde vi ett antal generella frågor som hade till syfte att besvara i vilken fas människor befann sig 

i. I vår klusteranalys uppger respondenterna som är i fas två till exempel att de hellre skulle lägga 

bjuda sin partner på middag om de vann 1000 kr, än att bjuda sina vänner på middag om de vann 

1000 kr - vilket stämmer med Griskevicius och Kenrick teori som att det fundamentala motiv som 

ligger närmast är det man väljer. Kenrick (2009, s.4) säger att beroende på den miljö vi lever i 

fördelar alla levande varelser olika ansträngningar på olika sätt i livet. Utifrån de uppgifter som 
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respondenterna uppgav om sig själva, kan vi alltså se att Griskevicius och Kenricks teorier verkar 

stämma. Som vi nämnt i analysen så skulle vi dock vilja föreslå att den ska modifieras, då vi ser att 

den inte stämmer i den utsträckning som Griskevicius och Kenrick hävdar. Vi ser tendenser till att 

Griskevicius och Kenricks teori stämmer, men vi kan inte se ett självklart samband.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
I förra kapitlet diskuterar vi resultatet vi fått och våra analysmetoder, och detta skapar en 

tolkningsmöjlighet för resultatet. När vi ska besvara studiens syfte kan vi dra följande slutsats:    

 

Vi kan se att en teori inte utesluter de andra. I vår studie utgår vi ifrån att alla människor går igenom 

faser som är evolutionärt grundade, vilket är Griskevicius teori. Griskevicius menar att evolutionära 

teorier och fundamentala motiv är en orsak till människors konsumentbeteende. Han menar således 

att de val en människa gör, grundar sig i evolutionära motiv. Men vi vill påstå att vi kan se att det 

finns ett evolutionärt beteendesätt som inte alltid är rationellt, utan som är irrationellt. 

  

Griskevicius teori om att det finns en evolutionär påverkan ser vi stämmer i vissa sammanhang. 

Motiven han grundar sin teori på verkar ha en påverkan på konsumentbeteende. Vi kan se en 

tendens till att människor inte väljer Joe & the Juice, som har ett “flörtigt” rykte, när de har familj, 

utan väljer istället att gå till Ikea eller Leos lekland. Man värnar då om familjen och att alla ska få 

en trevlig upplevelse. Vi kan även se utifrån vårt resultat att ovulationsfasen, som även tillhör 

Griskevicius teori, har påverkan på konsumentbeteende. Vi ser att de som känner av denna fas 

starkt är mer benägna att konsumera. Ett samband mellan ålder och ovulation finns också, då vi ser 

att äldre inte lika starkt känner detta konsumtionsbehov.  

 

Thalers teori om att människor inte är rationella, utan saknar självkontroll, ser vi stämmer i vår 

korstabell. Att inte alla siffror är 0 visar på att människor inte lever som de lär. Det vill säga att 

människor hävdar att ett café inte stämmer överens med deras självbild och inte passar dom, men 

ändå går dit. Människor har inte full självkontroll utan handlar ibland på ett sätt som kan framstå 

som irrationellt.  

 

Vårt syfte med studien var att analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteenden, som vi 

nämnt tidigare, ser vi tendenser till att evolutionär teori har en påverkan på konsumentbeteenden. I 

de fallen då vi inte kan se ett samband till varken Griskevicius eller Thalers teorier vill vi föreslå att 
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Mises och praxiologins teori kan tillämpas. Därför vill vi inte utesluta praxeologin som en alternativ 

förklaringsteori till konsumentbeteenden.   

 

Som vi ser i modell 8 så har alltså Griskevicius och Kenrisks teori, om evolutionär påverkan på 

konsumentbeteenden, stor påverkan på en konsuments val. Dock är det inte en teori som håller i alla 

lägen då vi i vår studie ser att inte alla handlar som de “borde” enligt den fas som de är i. Därför har 

vi valt Thalers teori om irrationellt konsumentbettenden och Mises teori om praxeologin som teorier 

som ger komplementerande förklaringar till konsumentbeteenden. I de fall som konsumenter säger 

att de borde handla på ett visst sätt och sedan inte gör det, benämner vi som irrationellt beteende 

och därmed passar Thalers teori in.  

Då praxeologin enbart ser handlingen, och inte den bakomliggande orsaken till handlingen, anser 

denna teori att alla val är rationella. Därför passar denna teori alltid in som en förklaring till 

människors beteende. 

 

 
Modell 8 - De olika teoriernas påverkan på konsumentens val, (egen).   

 

6.3 Praktiskt bidrag 
Det första praktiska bidraget som vår studie främst bygger på är att styrka Durante och Griskevicius 

(2016) teori om att kvinnor nära ägglossning, ovulation stadiet, upplever en större köplust. Då vi ser 

ett tydligt samband mellan att kvinnor periodvis känner en större köplust. Vi ser i vår studie att 

ovulation-teorin stämmer och att det finns samband mellan kvinnliga konsumenters beteende och 

ovulationfasen. Vi ser att detta kan vara en fördel för marknadsförare att veta att kvinnliga 

konsumenter periodvis är mer villiga att konsumera mer.  

 

Utifrån den analys som vi har gjort och det resultat som vi fått fram, så anser vi att teorier om 

evolutionära konsumentbeteende går att tillämpa för att studera konsumentbeteende inom 
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marknadsföring. Därför vill vi, som ett andra bidrag, föreslå att man inte enbart ska använda den 

teorin, då de inte säger hela sanningen om hur en konsument kommer att bete sig. Teorin kan ge en 

vägledning om hur konsumenter beter sig, men man måste även ta hänsyn till att konsumenter inte 

alltid lever som de lär. Caféer som Joe & the Juice är ett exempel på café vars konsumentgrupp 

ibland gör motsatsen. Joe & the Juice är ett café som är känt för att ha en marknadsföring som 

bygger på att få konsumenten att känna sig “raggad på”. Det vore således rimligt att säga att Joe & 

the Juice borde rikta sig till folk som är i dejtingstadiet i fas 2. Men i vår studie ser vi att människor 

inte alltid är rationella i sina handlingar eftersom att våra respondenter som är i förhållande, ändå 

värdesätter Joe and the Juice högt, i jämförelse med andra caféer.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Med bakgrund av vår studie och enkätundersökning vill vi föreslå att vidare forskning ska göras i 

större skala och därmed få fler svar från respondenter i åldersspannen och faserna. Vi vill även 

föreslå att andra demografiska frågor, som till exempel om man har barn eller ej, skulle kunna 

inkluderas för att undersöka närmare vilken livsfas människan befinner sig i.  

 

Vårt förslag på vidare forskning är att undersöka den evolutionära konsumentteorin under ett helt 

livsspann, det vill säga att man följer flera personer genom livet för att se hur deras 

konsumentbeteenden ändras beroende på vilken fas i livet de befinner sig i. Ett sista förslag till 

vidare forskning är att använda denna studie för att undersöka samma teorier om 

konsumentbeteende, men tillämpa dessa på något annat än caféer, för att undersöka om resultatet 

kvarstår när konsumenten står inför val av något annat än café. 

 

En handling - Tre sätt att betrakta konsumenten  
Tänk dig kassan på Ica, där står en man i medelåldern i kön och ska precis inhandlat en ask 

chokladkakor och en portion fryst lasagne. Runt handleden hänger även en Systembolaget-påse. På 

avstånd står Mises, Thaler och Griskevicius och Kenrick och betraktar mannens köp. Mises som 

tillhör Praxeologin säger att mannens köpval är fullt rimliga och rationella eftersom att mannen är 

ju sugen på choklad och lasagne och då ska ju han köpa det. Thaler som menar att människor inte 

alltid gör rationella val ser ju att detta inte alls är ett rationellt köp, dels för att mannen i kön är lite 

rund om magen och inte borde köpa den där chokladen och varför köper mannen en påse från 

Systemet på en tisdag? Den där lasagnen känns inte heller som ett rationellt köp för en man i 

medelåldern som mer troligt borde tillaga sin egna lasagne till sin fru och sina barn. Sist ut säger 

Griskevicius och Kenrick att mannens köpbeslut inte har något med rationalitet att göra, utan dessa 
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val har gjorts på grund av att mannen har evolutionära behov som måste tillfredsställas. Vad hade 

du dragit för slutsats om mannen inköp?  

 

Innan du har har bestämt dig för vad du anser om mannens inköp vill vi tillägga information om 

mannen och hans livssituation. Mannen har ett hektiskt liv och har nyligen skilt sig och ska försörja 

sina två barn. Chokladen och Proseccon har han köpt till en date som han ska till ikväll. Då han inte 

har hunnit äta lunch, och inte vill komma vrålhungrig till dejten, har han köpt lasagne han ska hinna 

slänga i sig.  

 

Vi människor har lätt att döma och dra slutsatser om andras beteende och handlingar. Denna mans 

biologiska (kronologiska) ålder stämmer inte överens med hans reproduktiva fas, enligt normen. 

Enligt normens reproduktiva fas borde mannen befinna sig i föräldraskap-stadiet som innefattar att 

vara en förälder. Men om man kollar på mannens livssituation så infinner mannen sig i parning-

stadiet eftersom att han är nyskild och vill hitta en ny partner.  

 

Människors beteenden, och hur vi ser på detta, tycker vi är intressant och i Griskevicius och 

Kenricks (2013) artikel står det att förvånansvärt lite forskning har beaktat förändringar i 

konsumentenbeteende över hela livslängden. Detta svarar bra upp till det gap som vi ser inom 

forskningen och därför vill vi analysera skillnader i irrationellt konsumentbeteende utifrån 

evolutionära teorier i livscykelns reproduktiva faser.  
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