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Abstract 

The purpose of this study was to quantitatively investigate the underlying factors that act as 

indicators for impulse buying among Swedes. Selection of the literature is based on the 

relevance in relation to the research question, in this case based on five hypotheses. Data 

collection took place in Sweden in the form of web surveys, where the respondents comprised 

a total of 374 respondents, of whom 240 respondents consisted of women and the remaining 

134 respondents were men. The study found three predictors for impulse purchases which 

were materialism, pleasure and emotional sensitivity. Together, they accounted for 

approximately 50 percent of the variance for impulse purchases. The study found materialism 

to be the strongest motivating factor for impulse buying. This factor was motivated by the 

possession of materialistic products and was used as a way of expressing oneself. The 

acquisition also helped the individuals to get closer to their ideal self and improve their self-

image. The second strongest factor for motivating impulse purchases was emotional 

sensitivity, which was explained by the fact that consumers uses consumption to improve 

their mood or as a method of rewarding oneself. Pleasure was the weakest predictor of these 

three and showed that consumers were motivated to buy on impulse through the social factor 

and the entertainment factor that consumption meant. 

Keywords 

Impulse Purchases, Consumer Psychology, Purchase Behavior, Utilitarianism, Hedonism, 

Consumer Behavior, Shopping Environment, Internet Shopping, Materialism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att kvantitativ undersöka vilka bakomliggande faktorer som fungerar 

som indikatorer för impulsköp hos svenskarna. Urval av litteratur baseras på relevansen i 

förhållande till forskningsfrågan, i det här fallet utifrån fem hypoteser. Datainsamling skedde i 

Sverige i form av webbenkäter, där de som svarade utgjordes av totalt 374 stycken 

respondenter, varav 240 av respondenterna bestod av kvinnor och resterande 134 bestod av 

män. Studien fann tre prediktorer för impulsköp vilka var materialism, nöje och emotionell 

känslighet. Dessa förklarade tillsammans drygt 50 procent av variansen för impulsköp. 

Studien fann materialism vara den starkast motiverande faktorn för impulsköp. Denna faktor 

motiverades genom innehavet av materialistiska produkter och användes som ett sätt att 

uttrycka sig själv. Förvärvandet hjälpte även individen att komma närmare sitt ideala jag och 

förbättra sin självbild. Den näst starkaste faktorn för att motivera till impulsköp var 

emotionell känslighet, vilket förklarades med att konsumenten använder konsumtion för att 

förbättra sin sinnesstämning eller som en metod för att belöna sig själva. Nöje var den 

svagaste prediktorn av dessa tre och visade på att konsumenter motiverades till impulsköp 

genom den sociala faktorn samt nöjesfaktorn som konsumtionen innebar. 

Nyckelord  

Impulsköp, Konsumentpsykologi, Köpbeteende, Utilitarism, Hedonism, Konsumentbeteende, 

Shoppingmiljö, Internethandel, Materialism 
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1 INLEDNING 

 

“Impulsköp sker när en konsument upplever en plötslig, ofta kraftfull och ihållande 

uppmaning att köpa något omedelbart. Impulsen att köpa är hedoniskt komplex och kan 

stimulera emotionell konflikt. Impulsköp har en benägenhet att inträffa med minskat 

beaktande av dess konsekvenser” (Rook 1987 s.191) 

 

 

1.1 BAKGRUND 
Faktorer som bidrar till impulsköp förklaras av Nordfält (2007) vara olika för varje individ 

och situation. Mycket handlar om vilket köpbeteende konsumenten har och hur denne 

påverkas av olika befintliga faktorer (Nordfält 2007). Denna uppsats kommer att behandla 

faktorer som tidigare forskning har visat vara indikatorer för impulsköp. Dessa faktorer anses 

vara hedonism (Holbrook & Hirschman 1982; Park, Kim & Forney 2006; Rook 1987), 

utilitarism (Kim, Lee & Kim 2011; Rook & Fisher 1995; Scarpi, Pizzi & Visentin 2014), 

materialism (Dittmar, Beattie & Friese 1996; Japutra, Ekinci & Simkin 2017) samt 

miljöfaktorer (Dash 2018; Dawson & Kim 2009; Muruganantham & Bhakat 2013). 

Forskningen kring impulsköp har existerat sedan 50-talet enligt Rook (1987) och anses vara 

utspritt över hela populationen. Redan i början av 1948 upptäcktes det att försäljning 

påverkades positivt av impulsköp, där vissa produktkategorier och andra faktorer 

möjliggjorde en ökning av impulsiva köp (Clover 1950). 

Impulsköp är också ett utav det mest fragmenterade koncepten inom marknadsföring och 

konsumentlitteratur (Xiao & Nicholson 2013 s.333). Detta har resulterat i motsägelsefulla 

resultat samt en avsaknad av en teoretisk ram av processen kring impulsköp. Xiao och 

Nicholson (2013) har i sin studie gjort en litteraturundersökning om impulsköp kopplat till de 

senaste 60 åren. De fann att teorierna kring impulsköp kan delas upp i fyra faser vilka är 

ekonomiska teorier, de emotionella och psykologiska processerna, personlighetsteori samt 

stimuli. De ekonomiska teorierna förklarar inköps- och efterköpsstadiet genom att utforska 

utlösande koncept inom självkontroll. De emotionella och psykologiska processerna är mest 

utmärkande i det stadiet impulsköpet sker (antecedentstadiet), men kan även ses användas i 

alla faser. Personlighetsteori, kopplas till förståelsen av precedent stimuli som kan ses i 

sociokulturella begrepp som kopplas till själva trigger- och köpfasen vid konsumtion. Med 
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triggerfasen avses förståelse för vilka faktorer som driver till ett köp. Den sista teorin 

behandlar stimuli och är kopplat till respons och miljö, vilket framkommer i studier gjorda om 

köpehandling där dessa är kopplade till triggerfasen (Xiao & Nicholson 2013). 

När det kommer till individers konsumtionsmönster så kan det ses en förändring genom den 

ökade användningen av digital marknadsföring. En undersökning genomförd inom Europa av 

IAB Europe och IHS Markit visade ökade investeringar i digital marknadsföring från 20,2 

miljarder EUR till 22,2 miljarder EUR det senaste året (Dagens analys 2017). Detta grundas i 

att allt fler företag finner det lättare att nå ut sin kommunikation till konsumenterna, då den 

privata konsumtionen har setts ökas i samband med denna tillväxt, bland annat via online 

handel (SCB 2016; SCB 2017a), vilket idag är öppet 24 timmar om dygnet och gör det lättare 

än någonsin att spendera pengar (Rook 1987). Att det sker en ökning i den privata 

konsumtionen kan enligt Dittmar, Beattie och Friese (1996) förklaras bero på att människor 

under det senaste decenniet har funnit en annan betydelse i sin konsumtion. De menar att det 

har skett en övergång i konsumenternas livsstil. Istället för att se shopping som en nödvändig 

handling för att tillfredsställa ens egna fysiska behov, har shopping blivit en allt vanligare 

vardagsaktivitet bland konsumenterna. 

 

1.2 PROBLEMATISERING  

Svenskarnas konsumtionsmönster har under senare år fortsatt att öka enligt Sveriges 

konsumenter (u.å.), medan flertalet länder i Europa istället har en vikande trend. Totalt sett 

ligger Sverige på tionde plats vad gäller klimatförstörande gaser och skulle utsläpp från andra 

länder som vi konsumerar elektronik och produkter ifrån räknas med, skulle utsläppen istället 

dubbleras per person och då innebära tolv ton utsläpp per person och år (Sveriges 

konsumenter u.å.). Sverige har även en hög andel invånare som upplever depression och 

stress då 19 procent av befolkningen anses deprimerad (Folkhälsomyndigheten 2017), medan 

12 procent upplever en överbelastande nivå av stress (Folkhälsomyndigheten 2019). Tidigare 

studier har funnit ett samband mellan individer som impulsköper samt upplever en högre grad 

av ångest, stress eller depression (Lejoyeux, Bailly, Moula, Loi & Adés 2005; Sneath, Lacey 

& Kenneth-Hensel 2009; Tauber 1972), vilket gör ämnet intressant att undersöka. Detta då 

konsumenter i Sverige tenderar att spendera mer pengar än tänkt på konsumtion vilket gör att 

många mår dåligt över sin ekonomi (Ramnewall 2018). 
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ICA banken gjorde tillsammans med beteendestrategen Ida Lemoine en undersökning om 

svenskarnas beteenden och attityder kring sin ekonomi vilket visade att vi impulshandlar för 

mycket. I analysen undersöktes bland annat orsakerna bakom oron hos den svenska 

populationen, vilket visade på att hela 35 procent av individerna såg konsumtion som den 

vanligaste bakomliggande orsaken. Social press kunde också ses vara en bidragande faktor för 

konsumtion, speciellt i åldrarna 18–29 år. Individerna uttryckte sig ofta vara pressade till att 

spendera för att inte verka snåla (Ramnewall 2018). Detta stämmer överens med vad Dittmar, 

Beattie och Friese (1996) menar med att impulsköp kan kopplas ihop med sociala kontexter. I 

vissa fall handlar det enligt forskarna om att förändra sin självbild utåt eller att uppnå en viss 

status genom konsumtion. Tidigare studier visar även på ett samband mellan kön och 

impulsköp där kvinnors konsumtion relateras mer till emotionella och identitetsrelaterade 

dimensioner (Dittmar 2005a; Dittmar, Beattie & Friese 1995). 

Därtill kan också en oroande utveckling ses bland unga och deras konsumtionsmönster då 

impulsköp, enligt Dittmar (2005a), Dey och Srivastava (2017) har blivit allt vanligare. 

Dittmar (2005a) poängterar att belåningsgraden hos konsumenter som är materialistiska är 

högre eftersom de strävar efter en viss idealisk identitet för att reglera sin emotionella 

sinnesstämning. Detta då de ser materiella ting som en symbol för framgång vilket leder till 

ökad lycka och självkänsla, vilket blir en motiverande faktor för impulsköp (Dittmar 2005b; 

Dittmar, Beattie och Friese 1996). 

Svenskarnas belåningsgrad har enligt SCB (2017b) under de senaste åren ökat och 2016 låg 

svenskarnas skuldkvot över 180 procent vilket är en bra bit över EU-snittet. Inräknat i 

hushållens skuldkvot återfinns bolån, konsumtionslån samt CSN, där bolån står för cirka 80 

procent av skuldkvoten. Även i Finansinspektionens (2018) rapport redovisas en oroande 

utveckling för konsumtionslån där genomsnittet av räntorna för dessa ligger på en fjärdedel av 

hushållens disponibla inkomst. Rapporten visar att konsumtionslån står för 18 procent av 

hushållets totala skuld och fastän bolån utgör den största delen av skulden så är räntor och 

avgifter för konsumtionslån mycket högre. Eftersom utvecklingen av konsumtionslån har ökat 

i Sverige så kan detta tyda på att materialism är en betydande faktor då det enligt tidigare 

studier är starkt kopplat till impulsköp (Japutra, Ekinci & Simkin 2017; Jones, Reynolds, 

Weun & Beatty 2003). Konsumenter måste här enligt Nylander (2015) börja förstå 

konsekvenserna av sitt handlande och bli mer medvetna för att kunna förändra sitt destruktiva 

beteende. 
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Det finns tidigare teorier som försöker förklara konsumenternas beteenden. Den mest 

utbredda teorin inom konsumentbeteende är köp- och beslutsprocessen som brukar delas in i 

fem olika steg vilka är; identifiering av problem, informationssökande, värdering av 

alternativ, köp, samt utvärdering av köp (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hoggg 2013). 

Dock har det riktats mycket kritik mot denna teori eftersom den inte tar med alla aspekter. 

Kacen och Lee (2002) samt Clover (1950) nämner exempelvis att impulsköp inte har vissa 

steg i sin process såsom “informationssökande” och “värdering av alternativ”, vilka beskrivs 

i köp- och beslutsprocessen, därav kan vi inte utgå ifrån denna teori i vår studie. Impulsköp är 

en viktig faktor inom konsumtion eftersom dessa enligt Hausman (2000) består utav 30–50 

procent av konsumenternas inköp. Kacen och Lee (2002) anser istället att denna siffra ligger 

på hela 80 procent, vilket betonar vikten av ämnet ännu mer. Detta tyder på att forskningen 

inom konsumentpsykologi inte fokuserar på att beskriva majoriteten av de köp som slutförs av 

konsumenter vilket innebär att ytterligare fortsatta studier inom detta ämnesområde är 

betydelsefullt för att få en ökad förståelse för vad som förorsakar impulsköp, samt hur och när 

impulsköpen uppstår hos olika individer. 

När det kommet till vetenskapliga forskningsartiklar om impulsköp i Sverige finns det ett 

mycket begränsat utbud, däremot går det att finna studentuppsatser inom detta område. Dock 

har dessa uppsatser haft ett snävare fokus när det kommer till impulsköp, största fokuset har 

varit utifrån den fysiska butikens perspektiv och hur de kan påverka konsumenten att 

genomföra ett inköp. Det har även skrivits uppsatser utifrån konsumentens perspektiv men då 

utifrån en specifik faktor eller genusgrupp. Tidigare uppsatser har också enbart utfört 

kvalitativa metoder vid insamling av empiri, vilket innebär att det är svårare att generalisera 

över samhället som helhet. I studien har vi därför först valt en kvantitativ metod för att kunna 

få in svar från fler respondenter än det skulle vara möjligt om vi utgick från intervjuer. 

Eftersom det redan finns forskning i andra länder om impulsköp så kan vi utgå från dessa och 

jämföra hur det ser ut i Sverige, vi behöver därmed inte lägga en helt ny grund för impulsköp. 

Ett annat val vi har gjort är att göra en bredare studie som ska omfatta hela detaljhandeln. 

Detta för att även inkludera mäns impulsköp, vilket ofta har exkluderats i tidigare arbeten, då 

dessa tenderar att endast fokusera på klädbranschen som vanligtvis består av fler kvinnor. 

Tidigare forskning kring impulsköp är också i vissa fall motsägande, exempelvis när det 

kommer till emotionella motsägelser menar vissa forskare att en positiv sinnesstämning ökar 

chansen för impulsköp (Beatty & Ferrell 1998; Rook & Gardner 1993) medan andra forskare 

ser ett samband mellan impulsköp och depression (Sneath, Lacey & Kennett-Hensel 2009; 
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Tauber 1972). Även när det kommer till kön anser vissa forskare att kvinnor tenderar att 

handla mer på impuls än män (Coley & Burgess 2003; Dittmar, Beattie & Friese 1995; 

Tifferet & Herstein 2012), medan andra menar att män konsumerar mer än kvinnor (Chiger 

2001). Eftersom resultatet är motsägande när det kommer till kön och konsumtion så är detta 

något som också valts att undersöka närmare, detta för att se om impulsivitet skiljer sig 

mellan män och kvinnor. 

Med utgångspunkt i de olika motsägelserna eftersöks kunskap för vilka faktorer som mer 

specifikt kan ses vara prediktorer för impulsköp. I och med att tidigare studier inte har 

undersökt den svenska marknaden ämnar arbetet till att klargöra vilka rådande faktorer i 

praktiken som kopplas till impulsköp i Sverige. Genom att förstå vilka faktorer som påverkar 

oss, kan vi enligt Nylander (2015) erhålla en ökad kunskap för att ändra våra värderingar. 

Detta kan bidra till att påverka människor att bli mer medvetna gällande köpbeslut och i sin 

tur skapa en mer hållbar livsstil som bland annat värnar miljön. Nylander (2015) menar att det 

handlar om att bryta vanor och det förutsätter att vi förstår hur våra handlingar påverkas av 

olika faktorer för att sedan kunna motarbeta dem. 

I studien kommer både kvinnor och män att inkluderas för att se om det finns ett samband 

mellan kön och impulsiva inköp. Tidigare studier visar att kvinnor står för merdelen av 

impulsivt beteende, dock kan vi inte utgå från detta eftersom inga studier har gjorts i Sverige. 

Därför är det av stor vikt att ha med båda könen och utifrån detta kunna jämföra våra resultat. 

Studien kommer att avgränsas till privatkonsumenter bosatta i Sverige inom åldersgruppen 16 

år och uppåt, detta för att inte enbart avgränsa oss till en viss ålderskategori. I studien kommer 

enbart faktorer hos konsumenten kring impulsköp att tas med, vi ämnar som tidigare nämnt 

också att undersöka skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till konsumtion. Detta 

innebär att vi inte kommer att undersöka samband mellan dessa faktorer och social klass eller 

beakta geografiska förhållanden, dessutom kommer vi inte heller att utgå från detaljhandelns 

perspektiv.   

 

1.3 SYFTE  
Syftet med denna studie är att kvantitativt undersöka vilka bakomliggande faktorer som 

fungerar som indikatorer för impulsköp hos svenskarna. Detta för att skapa en medvetenhet 
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kring beteenden hos konsumenterna som bidrar till impulsköp för att kunna göra dem mer 

självmedvetna i sitt konsumtionsbeteende. 

Vi valde att inkludera fyra olika faktorer som tidigare forskning har upptäckt vara bidragande 

och stjälpande indikatorer för impulsköp, vilka är hedonism, utilitarism, materialism samt 

miljö. Utifrån dessa kategorier har följande hypoteser utformats:  

 

H1: Kvinnor har en högre grad av impulsivt köpbeteende 

H2a: Nöjesrelaterad shopping bidrar till impulsköp  

H2b: Emotionell känslighet hos individen ökar benägenheten till impulsköp  

H3: Konsumenter som relaterar shopping med nytta är mindre benägna att handla impulsivt 

H4: Materialistiska individer är mer benägna att genomföra impulsköp  

H5: Miljöfaktorer har en positiv påverkan på impulsköp  

 

1.4 UPPSATSO ̈VERSIKT  
Under det första kapitlet ges en inledning till arbetet som visar grunden till studien, samt vilka 

frågor studien förväntas svara på. Nästkommande kapitel behandlar teorier om 

konsumentbeteende vilket kommer att ligga till grund för den kommande analysen av det 

empiriskt insamlade materialet för studien. I detta kapitel har teorier valts baserat på tidigare 

forskning där dessa anses vara de mest relevanta faktorerna för impulsköp. Det tredje kapitlet 

beskriver tillvägagångssättet för undersökningen samt operationaliseringen av de utformade 

enkätfrågorna. Det fjärde kapitlet behandlar insamlat empiriskt material. Under det femte 

kapitlet kommer empirin att analyseras från den tidigare insamlade teorin om 

konsumentbeteende, samt diskutera studien i sin helhet. Därefter i det sjätte kapitlet 

presenteras vilka slutsatser som kan dras utifrån studien. I det sjunde kapitlet beskrivs 

studiens bidrag till forskningen. Det åttonde och sista kapitlet diskuterar förslag på framtida 

forskning om ämnet. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta avsnitt beskrivs den litteratur som har valts i förhållande till studiens 

problemformulering. Först beskrivs innebörden av impulsköp, för att sedan redogöra 

hedonism, utilitarism, materialism samt marknads- och shoppingmiljö, vilka innefattas inom 

interna och externa faktorer för impulsköp. 

 

2.1 IMPULSKÖP 
Rook (1987) var en av de första personerna som föreslog att konsumenter med högre 

egenskaper av kinetiska, omedelbara, oreflekterade och spontana egenskaper löper en större 

risk för att utföra impulshandlingar. Begreppet är ett utbrett forskningsområde och har 

studerats i många årtionden, redan 1950 definierade Clover impulsköp som ett köp som 

genomförs utan någon större reflektion eller tankeprocess innan köpet sker. Forskaren ansåg 

även att dessa köp sker utan att jämföra dem med andra köpalternativ, vilket normalt görs 

under en köpbeslutsprocess. Hausman (2000) kom sedan 50 år senare med en liknande 

definition och menar att impulsköp är när konsumenten upplever en plötslig, påträngande och 

ofta kraftfull vilja av att köpa något. Impulsen är hedoniskt komplex och kan stimulera en 

emotionell konflikt hos individen. Denna impuls minskar också individens åtanke för 

konsekvenser.  

Rook (1987) samt Xiao och Nicholson (2013) ser istället impuls-begreppet som något bredare 

än bara ett oplanerat inköp. Forskarna argumenterar för att det finns tre faktorer för impulsiva 

inköp. Det är konsumentens interna och externa stimuli som påverkar de icke planerade 

inköpet vilket i sin tur triggar igång emotionella känslor som därmed kan påverka 

repeterbarheten av impulsköp. Xiao och Nicholson (2013) fortsätter på Rook's (1987) spår 

och förklarar att konsumenter som har impulsiva egenskaper har större tendenser för att 

handla på impuls eftersom de är mer reaktiva mot stimuli som riktar in sig på spontanitet. 

Detta är även det synsätt som vi kommer att förhålla oss till i denna studie. Xiao och 

Nicholson (2013) menar vidare att dessa konsumenter också tenderar att ha en mer öppen 

köplista och vara mottagliga mot plötsliga och spontana inköp. För att mäta impulsivitet hos 

konsumenter har Rook och Fisher (1995) utvecklat en impulsivitet skala (Impulse Buying 

Tendency) innehållande nio olika påståenden som respondenten får förhålla sig till. Skalan 

har i studien en stark reliabilitet för att mäta impulsköp (alfa ,88) och det är också den som 

kommer användas i arbetet för att mäta impulsiviteten hos respondenterna. 
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När det kommer till impulsivitet baserat på kön, anses män och kvinnor ha olika 

materialistiska värderingar, konsumerar av olika skäl (Dittmar 2005a; Dittmar 1989; Dittmar 

Beattie & Friese 1995), samt bemöter shoppinguppgifter på olika sätt (Chiger 2001). Flertalet 

forskare finner också ett starkare samband mellan kvinnor och impulsköp än män och 

impulsköp (Coley & Burgess 2003; Dittmar, Beattie & Friese 1995; Tifferet & Herstein 

2012). Detta motsägs dock av Chiger (2001) som i sin studie kunde se ett samband mellan 

män och en högre grad av konsumtion jämfört med kvinnor. Vidare påpekar Dittmar, Beattie 

& Friese (1995) att den personliga identiteten är av stor vikt för män när de handlar jämfört 

med kvinnor där den sociala identiteten väger tyngst. Män tenderar också att handla utifrån 

funktionalitet och funktionsbaserade skäl medan kvinnor shoppar beroende av emotionella 

och relationsbaserade skäl (Dittmar 2005a; Dittmar 1989; Dittmar Beattie & Friese 1995). 

Tifferet och Herstein (2012) är inne på samma spår när det kommer till konsumtion, däremot 

påpekar de att skillnader mellan kvinnor och män ligger i upplevd stress och ångest. 

Forskarna menar här på att kvinnor oftare än män drabbas av stress och ångest vilket gör att 

de impulsköper mer för att kunna förbättra sin sinnesstämning. På grund av att kvinnor är 

allmänt mer emotionellt känsliga, menar Coley och Burgess (2003) att de är mer mottagliga 

för att påverkas av stimuli från omgivningen, vilket också kan framkalla ett impulsbeteende 

vid konsumtion. Då flertalet forskare tidigare sett ett starkare samband mellan kvinnor och 

konsumtion har följande hypotes utformats: H1: Kvinnor har en högre grad av impulsivt 

köpbeteende 

 

2.2 INTERNA OCH EXTERNA FAKTORER 
För att kunna undersöka bakomliggande faktorer för impulsköp har vi valt att studera interna 

och externa faktorer. Först presenterar vi de interna faktorerna som behandlar hedonism och 

utilitarism samt materialism för att sedan presentera de yttre faktorerna vilket relaterar till 

marknads- och shoppingmiljön. 

 

2.2.1 INTERNA FAKTORER 

De interna faktorerna vilka agerar som stimuli till impulsköp behandlar här konsumentens De 

interna faktorerna vilka agerar som stimuli till impulsköp behandlar här konsumentens 

sinnesstämning och upplevelse (Youn & Faber 2000). Dessa faktorer är enligt 

Muruganantham och Bhakat (2013) kopplade till individens personlighetsdrag, där det är 
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individens normativa bedömning, emotionella status och demografiska faktorer som är det 

avgörande (Kacen & Lee 2002). Konsumtionen här handlar ofta om humörförändring (Sneath, 

Lacey & Kenneth-Hensel 2009) där handlingen kan ses vara ett hedonistiskt motiv för att 

mätta ett högre behov än de grundläggande behoven (Hausman 2000). Materialism kan också 

enligt Rook (1987) vara en intern faktor då den är kopplad till en livsstil för konsumenten. 

 

2.2.1.1 Hedonism och Utilitarism 

Vid konsumtion finns det enligt Babin, Darden och Griffin (1994) två typer av värden. 

Konsumenter kan via inköp erhålla både yttre belöningar, att handla det de skulle genom att 

göra detta tidseffektivt (utilitarism), eller via inre belöningar, att det finns ett nöje (hedonism) 

med konsumeringen. Forskarna argumenterar också för att dessa två inte alltid behöver vara 

separata. De tar upp ett exempel där en kund är ute och shoppar för att hitta en specifik 

produkt, för att sedan hitta den i första butiken för ett väldigt lågt pris. Det hedonistiska värdet 

här är baserat på fyndet de gjorde (glädjen i att hitta produkten billigt) och det utilitära värdet 

kan ses i enkelheten av produktförvärvet. Detta innebär enligt Babin, Darden och Griffin 

(1994) att det inte alltid går att separera de två begreppen. Även om konsumenten är 

utilitaristiskt inställd och ser shopping som ett “uppdrag” kan denne ändå känna en 

tillfredsställelse och humörförändring efter inköpet. 

Scarpi (2012) är inne på samma spår och poängterar också att bara för att konsumenten är 

hedoniskt inställd betyder inte detta att de exempelvis skulle ignorera priset på produkterna 

(vilket relateras till utilitarism). Dessa konsumenter handlar oftast i större kvantiteter men till 

ett billigare pris och är de konsumenter som står för högst försäljningsinkomster. De 

konsumenter med utilitärt beteende fokuserar mer på att köpa den produkt som hade planerats 

men istället till ett högre pris. I undersökningen kunde hela 51,7 procent av konsumenterna 

kategoriseras som “utilitarister” och 48,3 procent som “hedonister” vilket gör att båda 

kategorierna ändå är viktiga för återförsäljare (Scarpi 2012). Vidare måste båda grupper 

beakta pris (Scarpi 2012) samt nöje i användarvärdet, vilka kan kopplas till både hedonism 

och utilitarism (Babin, Darden & Griffin 1994). 

 

2.2.1.2 HEDONISM 

Hedonisk upplevelse relateras enligt Holbrook och Hirschman (1982) samt Bloch och Richins 

(1983) till konsumtion baserad på nöje där individen bland annat söker njutning, nöje, 
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sensorisk stimulering och fantasi. Att genomföra impulsköp kan hos vissa individer leda till 

kortvariga lyckorus och en känsla av verklighetsflykt vilket förstärker beteendet hos individen 

(Roos & Holmberg 2011). De beteendemässiga aspekterna drivs av de fördelar som fås 

genom impulsköp samt genom användningen av produkten (Park, Kim & Forney 2006; Rook 

1987).  

Konsumtionen har under senare år fått en annan innebörd enligt Dittmar, Beattie och Friese 

(1996). Forskarna menar på att konsumenter idag inte enbart ser konsumtionen som en 

nödvändig handling utan har gått till att bli en vardagsaktivitet där målet är självuttryck och 

att må bättre. Hausman (2000) kopplar detta fenomen till hedonistisk upplevelse vilket syftas 

till att konsumenternas inköp är sekundära och att huvudmålet i sig ligger i att tillfredsställa 

de nöjesrelaterade behoven. Det är här de icke ekonomiska aspekterna som är den drivande 

faktorn för konsumtion vilket relateras till emotionell tillfredsställelse och nöje (Brown 1997; 

Rook 1987).  

Vidare kopplas också impulsköp till sociala behov då många individer shoppar på impuls i 

dessa avseenden. Precis som tidigare var här inte huvudmålet köpet i sig, utan det sociala som 

aktiviteten inbringade (Dey och Srivastava 2017; Hausman 2000; Tauber 1972). Detta påvisas 

även i Maslows behovshierarki som menar att konsumenter inte endast har behov bestående 

av fysiologiska nödvändigheter, utan att konsumenter även konsumerar för att nå sociala 

behov såsom uppskattning från omgivningen, personlig tillfredsställelse samt för att få tillhöra 

en social grupp (Evans, Foxall & Jamal 2008). Impulsköp kan även fungera som en 

självbelöning när konsumenten exempelvis uppnått ett långsiktigt mål såsom en tenta eller vid 

viktnedgång, impulsköp påverkas då enligt Hausman (2000) positivt. Relaterat till den 

tidigare forskningen kring nöje och konsumtion har följande hypotes utformats: H2a: 

Nöjesrelaterad shopping bidrar till impulsköp 

Vidare är forskare oenade om konsumenters rådande emotionella tillstånd vid konsumtion. 

Vissa forskare menar att en positiv sinnesstämning oftare leder till impulsköp (Beatty & 

Ferrell 1998; Luomala 2002; Rook & Gardner 1993) medan andra har funnit samband mellan 

impulsköp och depression (Lejoyeux, Bailly, Moula, Loi & Adés 2005; Sneath, Lacey & 

Kenneth-Hensel 2009; Tauber 1972). Sneath, Lacey och Kenneth-Hensel (2009) samt 

Tellegen (1982) påpekar här att individer som genomgår en depression eller känner en hög 

grad av stress och ångest är mer benägna att genomföra impulsköp i ett försök till att lindra 

sin ångest. De kan även använda impulsköp som ett försök för att finna tröst vid varje ny 
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upplevd besvikelse eller vid ökad ångest, vilket även Youn och Faber´s (2000) studie visar. 

Rook och Gardner (1993) förklarar att individer som har en hög emotionell känslighet löper 

en större risk för att genomföra impulsköp och att denna benägenhet är som störst när 

individen upplever hedoniska förändringar i humöret, oavsett om dessa visar en positiv eller 

negativ riktning. Detta är något som även styrks av Youn och Faber (2000) som menar att 

beteendet beror på individen i sig och dess tendenser till impulsköp.  

De konsumenter som handlar på impuls påverkas både av positiva och negativa 

humörsvängningar vilket talar för att konsumenter tenderar att agera mer efter de hedonistiska 

faktorerna oavsett riktning. Luomala och Laaksonen (1997) menar därav att sinnesstämningen 

är en stark styrande faktor för individers konsumtionsbettende. Även Faber och Christenson 

(1996) bygger vidare på detta där de menar att belöningsfaktorn genom humörförbättring är 

den starkast motiverande faktorn till att genomföra ett impulsköp. Eftersom den tidigare 

forskningen påvisar ett starkt samband mellan emotionellt tillstånd och impulsköp har vi 

utformat följande hypotes: H2b: Emotionell känslighet hos individen ökar benägenheten 

till impulsköp 

 

2.2.1.3 UTILITARISM 

Inom detta perspektiv är utgångspunkten för ett köp baserat på funktionalitet och syfte, även 

kallat utilitaristiska motiv (Kim, Lee & Kim 2011; Scarpi, Pizzi & Visentin 2014). Tidigare 

studier av Rook och Fisher (1995) diskuterar hur förekommande av impulsköp baseras på 

konsumenters normativa bedömningar, där värdering grundas på huruvida köpet anses vara 

lämpligt inom en viss situation. Med andra ord handlar det om vilket motiv konsumenten har i 

sin shopping för att impulsköp ska uppstå. Kim, Lee och Kim (2011) förklarar att 

konsumenter som utgår från utilitarism föredrar att söka efter bekvämlighet, prissänkningar 

och smart shopping. Fokus ligger på vilka handlingar som behöver tas för att uppleva ett 

högre utilitaristiskt värde, där Jeon, Jang och Barret (2017) betonar hur värdet kan ökas 

genom att den upplevda kvaliteten värderas högre än den upplevda uppoffringen. Perspektivet 

fokuserar på konsumenters strävan för mindre ansträngning och ökad tidsbesparing under 

köpprocessen, samt sökandet för prisreducering för att uppnå ekonomiska fördelar (Kim, Lee 

& Kim 2011).  

Utilitarism baseras till stor del av planering där målinriktad informationssökning med 

utgångspunkt från konsumentens motiv är en viktig faktor som bidrar till ett mer effektivt köp 
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(Jeon, Jang & Barret 2017; Kim, Lee & Kim 2011). Exempelvis nämner Kim, Lee och Chung 

(2013) hur konsumenter som planerar sina resor online, tenderar att vända sig till rese-

webbsidor då dessa anses inneha lämplig information. Forskarna menar att konsumenterna i 

dessa fall uppnår funktionalitet hos informationskällorna, som därmed bidrar till skapandet av 

ett utilitaristiskt värde.  

När det kommer till sambandet mellan utilitarism och impulsköp argumenterar Rook (1987) 

för att de behoven oftast är svåra att mätta, det är istället de hedonistiska behoven som 

tillfredsställs vilket även Babin, Darden och Griffin (1994) samt Hausman (2000) poängterar. 

Utilitaristiskt beteende vid konsumtion kan enligt Babin, Darden och Griffin (1994) ses som 

en arbetsmentalitet där vissa konsumenter ser shopping som en arbetsrelaterad syssla eller ett 

“uppdrag” där lyckad shopping kunde ses vara kopplad till tidseffektivitet eller om målet med 

shoppingturen hade uppnåtts. Användarvärdet ligger här i att effektivt köpa rätt produkter på 

en så kort tid som möjligt (Babin, Darden & Griffin 1994; Childers, Carr, Peck & Carson 

2001; Kim, Lee & Kim 2011). Vidare poängterar Babin, Darden och Griffin (1994) att 

nyttjandevärdet inte enbart behöver ligga hos köpet i sig utan även också om konsumenten 

kunnat registrera relevant prisinformation och fått ideer, vilket då inte anses som ett “slöseri 

av tid” (Babin, Darden & Griffin 1994). När det kommer till utilitaristiskt beteende på 

webben ligger fokuset fortfarande på “uppdraget” av att hitta den rätta produkten utan att 

slösa tid. Dessa konsumenter tenderar att enbart navigera till de kategorier som innehar 

produkter som de redan innan hade bestämt skulle inhandlas och checkar sedan ut (Scarpi 

2012). Baserat på den tidigare forskningen kring normativa begränsningar antas det att: H3: 

Konsumenter som relaterar shopping med nytta är mindre benägna att handla 

impulsivt 

 

2.2.1.4 MATERIALISM 
Symbolisk säkerhet är något som anses vara en bidragande faktor för impulsköp enligt 

Japutra, Ekinci och Simkin (2017). Forskarna menar att materialism är starkt kopplat till 

impulsköp då dessa individer dämpar sin ångest genom innehav av vissa produkter och 

varumärken, vilket kan tendera att leda till en högre grad av tvångsmässiga inköp (Japutra, 

Ekinci & Simkin 2017; Jones, Reynolds, Weun & Beatty 2003). Flertalet forskare ser också 

att kön är kopplat till materialism då kvinnor oftare än män ser den sociala identiteten och 

symboliskt innehav som en viktig faktor vid konsumtion. Män baserar istället sina köp utifrån 



13 
 

personliga skäl där värdet ligger i funktionaliteten av produkten (Coley & Burgess 2003; 

Dittmar 2005a; Dittmar, Beattie & Friese 1995).  

Vidare har impulsköp även en positiv påverkan när konsumenten vill höja sitt 

självförverkligande. Människor i vår omgivning dömer varandra konstant och konsumeringen 

hjälper här till att ändra andras bild av en själv. Dessa inköp anses bara vara delvist planerade 

eftersom de oftast sker på impuls när konsumenten “råkar” se något som tillfredsställer 

dennes behov (Hausman 2000). Företag kan använda sig utav detta i sin marknadsföring där 

de kan välja att rikta in sig på hur människor ser sig själva eller hur de vill vara för att lyfta en 

produkt (Japutra, Ekinci & Simkin 2017).  

Dittmar (2005b) nämner i sin artikel sju olika motiv för inköp, vilka är; användbarhet, 

humörförbättring, idealisk själv, självuttryck, förbättring av social status samt valuta för 

pengarna. Baserat på detta utvecklade forskaren en tvåfaktormodell för impulsköp vilket kan 

ses på s. 838 i Dittmar´s (2005b) artikel. I modellen finns det tre olika värden. Avvikelser i 

jaget, materialism och tvångsmässigt inköp. Avvikelser i jaget är det gap som finns mellan hur 

individen ser sig själv och hur denne vill vara, det ideala jaget. Ju större gapet mellan de två 

faktorerna är desto större blir kompensationsbeteendet vilket då blir ett incitament för 

förändring. Impulsköp fungerar då här som en självförbättringsstrategi där konsumenten 

upplever avvikelser eller ett underskott av den egna identiteten (Dittmar 2005b; Dittmar, 

Beattie och Friese 1996). Forskarna definierar här materialism till individer som ser materiella 

ting som en indikation på framgång. De individer som stödjer materialistiska värderingar ser 

förvärvandet av varor som en nyckel till lycka samt självdefinition och är då ett centralt mål 

för identitetskonstruktion (Dittmar 2005b; Dittmar, Beattie och Friese 1996).  

I Dittmar´s (2005b) modell finns det en koppling mellan konsumtion och strategi för att 

hantera de avvikelser som finns i självbilden hos individer, vilket forskaren har valt att kalla 

ideal-self buying motivation och är då en förutsättning för tvångsmässigt inköp. Även tidigare 

studier har varit inne på samma spår där de kopplar förvärvandet av materiella saker till en 

avsaknad i självkonceptet, en process de valt att kalla symboliskt självförverkligande 

(Wicklund & Gollwitzer 1981). Förvärvningen kan i dessa avseenden vara ett sätt för 

individen att uppnå en högre social status eller att bli förknippad med en viss grupp som 

denne önskar att tillhöra (Chan, Berger & Van Boven 2012; Dey & Srivastava 2017; Dittmar 

2005a; Dittmar, Beatty & Friese 1996).  Baserat på den tidigare forskningen kring materialism 
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och konsumtion har vi utformat följande hypotes: H4: Materialistiska individer är mer 

benägna att genomföra impulsköp 

 

2.2.2 Externa faktorer 

De externa faktorerna är relaterade till yttre stimuli som påverkar konsumenterna till att 

impulsköpa. Dessa kan kopplas till marknadsmiljön och de olika kampanjer som företag 

använder sig utav men även till shoppingmiljön, vilka används för att stärka konsumentens 

tendenser till impulsköp (Muruganantham & Bhakat 2013). 

 

2.2.2.1 MARKNADS- OCH SHOPPINGMILJÖ 
Rook och Fisher (1989) argumenterar båda för att impulsköp drivs av stimulering, där Coley 

och Burgess (2003) samt Iyer (1989) påpekar att graden av impulsköp ökar när konsumenter 

utsätts för externt stimuli. I det externa stimulit antas det finnas två olika faktorer som 

påverkar graden av impulsköp, dessa är enligt Muruganantham och Bhakat (2013) marknads- 

samt shoppingmiljö. Faktorer inom marknadsmiljön är de erbjudanden och reklam som 

konsumenterna utsätts för, medan shoppingmiljön är sådana faktorer som rör butikens 

färgsättning, ljud, ljus och så vidare. I dessa avseenden är informationsteknologi viktigt enligt 

Dash (2018) då dessa har förändrat vårt dagliga liv och hur vi gör affärer. Det råder även en 

snabb tillväxt i teknikutvecklingen och företag måste idag försöka att hänga med. Då allt fler 

konsumenter vänder sig online för att genomföra sina inköp blir Internetannonsering ofta en 

avgörande faktor då annonseringen påverkar konsumentens beslut om inköp positivt. Dash 

(2018) fortsätter förklara att genom de unika egenskaperna av interaktivitet, personifiering 

och flexibilitet har både applikationer och användare vuxit lavinartat. Lim och Dubinsky 

(2004) relaterar detta fenomen med att den tid och ansträngning som krävs för att söka upp 

information och shoppa genom Internet kunnat minimaliseras vilket gör att fler konsumenter 

blir mer motiverade att handla online, speciellt arbetarfamiljer som värderar sin tid väl.  

När det kommer till webbaserad reklam så är den menad att emotionellt påverka konsumenter 

till att göra ett köpbeslut (Dash 2018), genom de externa marknadsföringskanalerna 

uppmuntras konsumenten till att handla på impuls. En studie som gjordes 2005 av 

Shop.org/Biz så fann de ett samband mellan ökad försäljning och aggressiv marknadsföring i 

form av fri leverans, föreslagna varor, present ideer och e-mail kampanjer (Dawson & Kim 

2009) vilket även Dash (2018) talar för. Dash ser detta fenomen som en emotionell reaktion 
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gentemot den webbaserade annonsen. Vidare kan detta även kopplas ihop med vad Xiao och 

Nicholson (2013) kallar en extern impulsstrategi där de menar att antecedentfasen av 

impulshandlingen är kopplat till de individuella och kontextuella triggers som konsumenten 

utsätts för. Detta kan då ske antingen genom direkta eller externa impuls-strategier i 

detaljhandeln vilket i sin tur påverkar externt stimuli. En annan faktor som har påverkat 

impulsköp online positivt är den bekvämlighet som inte kan fås genom den traditionella 

shoppingturen i köpcentrumet eller på stan (Dawson & Kim 2009; Lim & Dubinsky 2004). 

Vidare påpekar Chang, Eckman och Yan (2011), Eroglu och Machleit (1993) samt Mitchell 

(1994) att shoppingmiljön kan vara en påverkande faktor för impulsköp om konsumenten har 

en positiv upplevelse av den. Individers uppfattningsförmåga är en viktig faktor för 

konsumering eftersom detta kan påverka individens tendenser till impulsköp. Detta kan 

kopplas till en av Tellegen´s (1982) personlighetsfaktorer, faktorn om uppfattningsförmåga, 

vilket forskaren menar på att individer som är mer mottagliga och känsliga för externt stimuli 

är mer benägna att genomföra impulsköp. De konsumenter som har en hög 

uppfattningsförmåga är emotionellt mottagliga och svarar då på miljö- samt sensoriska 

signaler, vilket i sin tur påverkar dem till att konsumera (Eroglu & Machleit 1993; Mitchell 

1994). Forskarna tar upp exempel som användning av ljud, doft och färg som bidragande 

faktorer för att påverka konsumtion, vilket kan kopplas ihop med vad Muruganantham och 

Bhakat (2013) kallar för shoppingmiljö. Shopping miljön är enligt forskarna tänkt att fungera 

som en extern trigger för impulsköp då olika val påverkar konsumentens beteende på olika 

sätt. Exempelvis kan butiker enligt Solomon (2014) uppmuntra impulsköp genom att spela 

musik som målgruppen tros lyssna på samt placera ut speglar då detta leder till att 

konsumenterna stannar längre i butiken och därmed lättare kan lockas till inköp. Även 

skyltdockor ökar graden av impulsköp eftersom det kan fånga kundens uppmärksamhet och 

leda till att nya varor uppmärksammas. Genom att placera plaggen på skyltdockorna nära och 

på ett lättillgängligt sätt ökar chansen att konsumenten plockar på sig varorna på vägen till 

provhytten eller kassan. Detta kan även ske genom att placera ut skyltar med erbjudanden 

nära kassan (Solomon 2014). Då den externa faktorn teoretiskt verkar ha en så pass stor 

påverkan på impulsköp har vi utformat följande hypotes: H5: Miljöfaktorer har en positiv 

påverkan på impulsköp 
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2.3 SAMMANFATTNING AV TEORI 
Rook (1987) och Xiao och Nicholson (2013) menar att det interna och externa stimuli avgör 

om individen genomför ett impulsköp eller ej, samt att känslorna som impulsköpet skapar hos 

individen avgör om handlingen kommer att repeteras. Teorin finner också skillnader på kön 

där många forskare ser ett starkare samband mellan kvinnor och impulsköp än hos män 

(Coley & Burgess 2003; Dittmar, Beattie & Friese 1995; Tifferet & Herstein 2012). Detta 

hävdar forskare bero på att kvinnor är mer känsliga för stress och ångest (Dittmar 2005a; 

Dittmar 1989; Dittmar Beattie & Friese 1995), samt är mer mottagliga för stimuli i sin 

omgivning vilket gör att de lättare uppmuntras till konsumtion (Coley och Burgess 2003). 

Vidare kan impulsköp delas upp i interna och externa faktorer där de interna kopplas till 

konsumentens upplevelse och sinnesstämning, medan de externa faktorerna kopplas till hur 

marknadsföring och visuella faktorer kan påverka konsumentens beteende (Rook 1987).  

 

2.3.1 INTERNA FAKTORER 

Inom de interna faktorerna kopplat till hedonistiska motiv kan impulsköp ses som en metod 

för individen att nå en högre grad av nöje eller social tillfredsställelse genom att utföra 

impulsköp (Dey & Srivastava 2017; Holbrook & Hirschman 1982; Hausman 2000; Rook 

1987; Tauber 1972). Inom de hedonistiska motiven kan impulsköpen också ses som ett sätt 

för individen att belöna sig själv (Hausman 2000), öka en redan positiv sinnesstämning 

(Beatty & Ferrell 1998; Rook & Gardner 1993) eller som ett försök att minska negativa 

känslor i form av stress och ångest (Sneath, Lacey & Kenneth-Hensel 2009; Tauber 1972; 

Youn & Faber 2000).  

Kim, Lee och Kim (2011) menar att interna faktorer också kan baseras på graden av 

utilitaristiskt värde då individer kan uppleva positiva kickar av att göra tids- eller ekonomiska 

besparingar genom sina inköp. Konsumenten upplever här en positivare sinnesstämning ju 

snabbare och billigare denne kan finna de utvalda produkterna (Babin, Darden & Griffin 

1994; Childers et al. 2001; Kim, Lee & Kim 2011). Utifrån detta kan två typer av värden 

kartläggas för konsumtion. Konsumenter kan via inköp erhålla både yttre belöningar, att 

handla det de skulle genom att göra detta tidseffektivt eller billigt, eller via inre belöningar, att 

det finns ett nöje med konsumeringen. Dessa behöver dock inte alltid vara separerade (Babin, 

Darden & Griffin 1994). En tredje form av inre motiv kan kopplas till materialism (Japutra, 

Ekinci & Simkin 2017) där införskaffandet av materiella saker kan ses som ett sätt att dämpa 

ångest (Japutra, Ekinci & Simkin 2017; Jones et al. 2003; Kacen & Lee 2002) eller som ett 
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sätt för individen att uttrycka en viss önskad identitet eller livsstil (Chan, Berger & Van 

Boven 2012; Dey & Srivastava 2017; Dittmar 2005a; Dittmar, Beatty & Friese 1996).  

 

 

2.3.2 EXTERNA FAKTORER 

De externa faktorerna kopplas till de yttre stimuli som uppmuntrar konsumenten till att 

genomföra impulsköp (Muruganantham & Bhakat 2013).  Marknads- och shoppingmiljön blir 

en viktig faktor då marknadsförare kan, genom att placera ut olika typer av stimuli i 

omgivningen, uppmuntra till impulsköp (Coley och Burgess 2003; Eroglu & Machleit 1993; 

Mitchell 1994; Muruganantham & Bhakat 2013; Solomon 2014; Tellegen 1982). Då allt 

större delar av handeln blir digital ökar även metoderna som används för att uppmuntra till 

impulsköp på digitala plattformar. Detta sker både genom webbaserad reklam (Dash 2018; 

Dawson & Kim 2009; Xiao & Nicholson 2013) men även genom impuls strategier som 

skapar ett externt stimuli (Xiao & Nicholson 2013). Nedan presenterar vi vår teoretiska 

modell där våra hypoteser kopplas till de interna samt externa faktorerna mot impulsköp. 

Även hypotesen kring kön tas upp men då som en egen faktor. 
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Figur 1.  Teoretisk modell med hypoteser 
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3 METOD  
I metodavsnittet redogörs det tillvägagångssätt som har valts för att genomföra studien. Detta 

består av operationalisering, forskningsmetod, datainsamling, databearbetning samt 

analysmetod. Därtill beskrivs hur de olika valen påverkar studiens reliabilitet och validitet, för 

att sedan gå igenom forskningsetiska principer. 

 

3.1 OPERATIONALISERING 
Rook och Fisher (1995) har tidigare utvecklat en skala (Impulse Buying Tendency, IBT) för 

att mäta konsumenters impulsivitet. I artikeln (Rook 1987) gjordes en analys av tidigare 

studier kring ämnet där de hittade 35 olika objekt som mäter impulsivitet hos konsumenter. 

Genom olika tester av faktoranalyser och korrelationsanalys skapades ett index av nio olika 

objekt. Frågorna som indexet bestod utav besvarades utifrån en 5-gradig likertskala där 1 

betyder “instämmer inte alls” och 5 “instämmer helt” och har en Cronbach´s alfa på 0.88 

(Rook & Fisher 1995). Rock och Fisher´s impulsivitet skala är allmänt utbredd och har 

därefter använts av olika forskare som en del av forskningen kring impulsivitet (Dawson & 

Kim 2009; Hausman 2000; Jones, Reynolds, Kacen och Lee 2002; Park, Kim, Funches & 

Foxx 2012; Jones, Reynolds, Weun & Beatty 2003; Youn & Faber 2000). I arbetet har vi 

direkt översatt påståendena till svenska utan att göra några större förändringar, vi har däremot 

ändrat skalan från en 5-gradig likertskala till en 7-gradig likertskala för att passa in på 

resterande konstrukt i enkäten. Respondenterna kan i impulsivitetskalan få mellan 9 och 63 

poäng och ju högre poäng konsumenten har, desto mer impulsivt köpbeteende har dem. De 

frågor som tas upp i skalan (Rook & Fisher 1995) är följande och är översatta till svenska: 

 

1. Jag köper ofta saker spontant 

2. “Bara gör det” beskriver sättet hur jag köper saker 

3. Jag köper ofta saker utan att tänka efter 

4. “Jag ser det, jag köper det” beskriver mig 

5. “Köp nu, tänk efter senare” beskriver mig 

6. Ibland så känner jag för att köpa saker i det spontana ögonblicket 

7. Jag köper saker beroende på hur jag mår för stunden 

8. Jag planerar omsorgsfullt alla mina köp 

9. Ibland är jag lite hänsynslös med vad jag köper 
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I appendix kan tabeller ses över de teorier som har använts till de resterande frågorna som 

enkäten bygger på. Dessa delas också upp i de konstrukt som sedan är tänkta att kunna styrka 

eller avfärda våra givna hypoteser. 

 

3.2 TEORETISK MODELL 
För att rekapitulera den använda litteraturen har en modell skapats för att visa kopplingen 

mellan impulsköp och de tillämpade begreppen. Det förklaras av Blaikie (2009) att 

konstruktion av en modell handlar om att skapa förståelse och kunskap. Enligt författaren 

finns det flera olika typer av modeller, dock är likheten att alla belyser ett konceptuellt eller 

teoretiskt ramverk. Denna studie har valt att använda sig av den teoretiska modellen. Blaikie 

(2009) menar att tillämpning av denna typ av modell handlar om att lyfta fram den 

information som är betydelsefull för teoriprövningen. Modellen består av olika möjliga 

förklaringsfaktorer kring forskningsfenomenet och bidrar med förståelse genom att visa 

relationen mellan dessa. Utöver detta förklaras den teoretiska modellen även kunna vara 

utgångspunkten för skapandet av hypoteser som ska testas vid senare undersökning. 

 

3.3 Forskningsmetod 
Kvantitativ forskning kan beskrivas som en metod för att samla in numeriska data med en 

deduktiv och objektivistisk synvinkel (Bryman 2011). Denna typ av forskning tolkar forskare 

och omvärld som två skilda element där omgivningen är ett objektivt fenomen. Den anser att 

sociala företeelser i omvärlden skapas av yttre fakta som inte går att påverka snarare än att 

den skapas av individer och dess sociala samspel. Detta synsätt betraktar omvärlden som ett 

objektivt och externt fenomen (Bryman & Bell 2013). I den här typen av forskning svarar 

respondenterna utifrån sin kunskapsposition, snarare än utifrån sina värderingar (Larsson 

2013). Kvalitativ forskning och andra sidan kan beskrivas som forskning som baseras på ord, 

snarare än siffror (Bryman 2011). Denna typ av forskning menar att omvärlden är ett fenomen 

där företeelser skapas genom samspelet mellan sociala aktörer (Bryman & Bell 2013) och att 

den sociala verkligheten inte är objektiv utan att den tolkas olika av alla, samt att forskning 

endast kan studera hur människor tolkar och skapar mening åt olika fenomen (Larsson 2005).   

Denna studie grundas i att söka förståelse för vilka faktorer som påverkar konsumenten att 

impulsköpa genom att presentera flertalet hypoteser baserad på teori som sedan testas 

empiriskt för att se om de olika hypoteserna kan styrkas eller inte. Med detta tillvägagångssätt 
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avser studien att börja söka i forskningsmaterialet snarare än färdigställda hypoteser och 

föreställningar (Bryman 2011). Uppsatsen kan inte argumenteras enbart efter kvantitativ eller 

kvalitativ grund utan vi anser att den baseras på en blandning utav de två. Insamlingen av data 

baseras utifrån en kvantitativ metod där vi samlat in svar av enkäter via webben. Vid 

insamlingen av teori upprättades flertalet hypoteser och för att testa dessa har 

korrelationsanalyser gjorts, vi har även testat signifikansnivån på dessa för att kunna se 

tillförlitligheten av resultaten. Däremot kan inte hela arbetet antas vara kvantitativt baserat 

eftersom variablerna som används i enkäten är kvalitativa. De kvalitativa variablerna är 

baserade på respondenternas attityder och egna uppfattningar kring konsumtion, vilket har 

mätts via påståenden där respondenterna har fått svara på en 7-gradig likertskala från 1 

“instämmer inte alls” till 7 “instämmer helt”.  

Enkäten baseras i huvudsak av två olika variabler. Den första är då dikotoma variabler vilket 

används för att kunna mäta kön, detta eftersom dikotoma variabler enligt Bryman och Bell 

(2013) enbart rymmer data med två olika kategorier, exempelvis man och kvinna. Den andra 

variabeln är den variabel som förekommer främst i enkäten vilka är ordinalskalor, dessa 

används för att kunna mäta respondenternas attityder gentemot slutna påståenden. Variablerna 

kan rangordnas även om avståndet inte är densamma för varje kategori (Bryman och Bell 

2013). Eftersom vi är intresserade av respondentens ålder delades frågan in i ålderskategorier, 

exempelvis 16–23, 24–31 och så vidare. Detta gjordes eftersom det senare blir lättare i SPSS 

att jämföra variablerna om de är av samma mått. I vanliga fall kan kvotskalor användas då 

dessa enligt Bryman och Bell (2013) används när avståndet mellan kategorierna är lika stora 

exempelvis vid ålder eller vid tidsåtgång, men för förenklings skull och då vi är intresserade 

av grupper valde vi att kategorisera dessa till ordinalvariabler. 

 

3.4 Datainsamling 
Urval av litteratur baseras på relevansen i förhållande till forskningsfrågan, i det här fallet 

hypoteserna. Enligt Eliasson (2018) handlar det om att litteratur på något vis ska kunna 

besvara frågeställningen. Författaren uttrycker vidare att användningen av teori ska 

tillhandahålla forskarens begrepp som kan tillämpas för dennes undersökning. Med denna 

utgångspunkt har insamling av litteratur för denna studie huvudsakligen kommit från 

sökmotorerna Google Scholar, Primo och Diva då dessa innefattar ett stort utbud av litteratur. 

Vid användning av sökmotorerna, har olika sökord tillämpats för att finna de mest relevanta 

material. De olika sökorden som har använts är kopplade till studiens undersökningsområde 
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och har breddats allt eftersom ny kunskap erhållits. För att öka relevansen ytterligare och inte 

missa betydelsefullt material har sökorden vid vissa fall kodats så att orden består av flera 

böjningar. Detta möjliggör att sökningen når ut till fler vetenskapliga artiklar med samma 

ämnes innebörd oberoende av dess stavning. Relevanta böcker om ämnet söktes även fram 

och lånades på olika bibliotek. Utöver detta har relevanta dagsartiklar från bland annat 

Sveriges Konsumenter och Dagens Industri, samt statistik från Statistiska Centralbyrån 

använts för studien för att dels hitta dagsfärsk information om konsumtion men även hur 

utvecklingen tett sig. Webbpublikationer har använts för att beskriva svenskarnas 

konsumtionsmönster. Följande sökord har använts för att få fram relevant information, viktigt 

att notera är att dessa har både sökts på svenska såväl som engelska:  

Impulse purchase, online shopping stress, availability impulse purchase, consumer 

behaviour, e-handel, behavioural consumer, impulse behavioural, marknadsföring ökat, 

buying over the internet, utilitarian consumer, online shopping behavior, shoppingberoende, 

konsumtionsbeteende utveckling, köp-och beslutsprocessen, konsumtion 

 

3.4.1 URVAL 

Studien använder sig av ett bekvämlighetsurval där ett snöbollsurval ingår. Respondenter 

samlades in delvis genom att dela enkäten i olika grupper på sociala medier för att nå ut till en 

större massa. Att använda sig av denna typ av bekvämlighetsurval kan enligt Bryman (2011) 

ses som mindre generaliserbart än ett slumpmässigt urval. En annan nackdel är att detta kräver 

att respondenterna har både Internet och använder Facebook, vilket leder till ett bortfall av de 

individer som inte använder sig av dessa kanaler. Detta innebär ytterligare att studien inte kan 

generalisera till hela populationen. Fördelen med detta urval är dock att fler respondenter kan 

nås vid forskningsprojekt med en begränsad tidsram (Bryman 2011). Vi gjorde därav ett 

avvägande där vi ansåg att mängden respondenter som deltog i studien var viktigare för 

studiens reliabilitet än användningen av ett slumpmässigt urval, vilket ofta är mer 

tidskrävande.  

 

Därefter har vi även inom bekvämlighetsurvalet använt oss av ett snöbollsurval där vi har 

kontaktat bekanta att delta i studien så som medarbetare, släkt och vänner för att sedan låta de 

be sina bekanta att delta och sprida vidare studien till sin närmaste krets. Enligt Bryman 

(2011) är fördelen med detta att fler respondenter är mer villiga att delta om de tillfrågas av 

någon som de känner. Användningen av snöbollsurval har dock enligt Bryman (2011) 
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kritiserats för att inte vara lika generaliserbart som ett obundet slumpmässigt urval, dock anser 

vi att konsumtionsmönster skiljer sig så pass mycket från individ till individ att det därmed 

inte påverkar studiens reliabilitet i någon högre grad. Snöbollsurval är också tidsbesparande 

då det går snabbare att finna nya respondenter till studien än vid exempelvis ett obundet 

slumpmässigt urval.  

 

För att kunna undersöka skillnader mellan kön satte vi också upp ett mål på minst 100 

respondenter i varje grupp. Det gjordes också ett försök att dela upp respondenterna i 

ålderskategorier för att eventuellt kunna jämföra ålder och impulsköp. Detta är dock något 

som inte kunde genomföras då vi enbart fick in 374 respondenter och varje kategori skulle ha 

behövt ett minimum av 100 respondenter. Däremot kunde vi se att åldrarna hade en stor 

spridning vilket gör att studien kan generaliseras över ett större åldersspann än om vi enbart 

hade haft respondenter bunden till en viss ålder. Studien kan inte heller kopplas till 

respondenternas demografi då detta inte är något studien valt att undersöka. 

 

3.4.2 Enkäter 

Huvudmålet med studien var att undersöka faktorer som påverkar konsumenter att köpa på 

impuls. Eftersom vi ämnade att studera ett större antal individer var det bästa 

tillvägagångssättet enkäter eftersom det både är billigare och snabbare att administrera, vilket 

även Bryman (2011) tar upp som fördelar. Respondenterna genomförde enkäten via Internet 

och fick därför en länk eller webbadress som gav denne tillgång till enkäten. Frågorna som 

ställdes var ett antal påståenden som respondenten fick förhålla sig till. För att mäta 

konsumentens attityd gentemot dessa påståenden valde vi att använda oss utav en sjugradig 

likertskala på 1 vilket är “instämmer inte alls”, till 7 vilket är “instämmer helt”. Enkäten var 

uppdelad i sju olika kategorier, först avsåg vi att mäta om respondenten ansågs shoppa på 

impuls. Sedan mätte vi de olika faktorerna som kan tänkas vara bakomliggande faktorer för 

impulsköp (kön, nöje, materialism, funktionalitet, emotionell känslighet samt miljö) för att 

senare kunna göra en korrelationsanalys vilket tas upp senare i kapitlet. Några nackdelar med 

enkäter vilket Bryman (2011) tar upp är att bortfallet kan bli större vid enkätundersökningar. 

Något annat som också oroar är att det inte går att samla in tilläggsinformation, men även att 

enkäter är begränsade till ett visst antal frågor (Bryman 2011).  

Enkäten utformades i ett Google formulär och alla respondenter i undersökningen var 

anonyma. Enkätundersökningen var öppen lite mer än sex veckor (13 februari-1 april) för att 
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kunna samla in så många svar som möjligt, här togs även hänsyn till de olika köns-

kategorierna under insamlingstiden för att försöka samla in en fördelning som möjliggör 

jämförbarhet. Totalt genererade enkäten i 374 svar, av dessa bestod 240 svar utav kvinnor (64 

procent) och 134 var män (36 procent), vilket visar på en överrepresentation av kvinnor. 

Denna överrepresentation spelar dock mindre roll i jämförandet i SPSS, då programmet 

jämför dessa två variabler separat och mot varandra. Däremot får resultaten kopplade till 

kvinnor en högre reliabilitet då dessa baseras på svar från fler respondenter. 

 

 

Diagram 1. Antalet respondenter uppdelat kvinnor/män 

 

3.4.3 Begränsningar och bortfall 

För att kunna studera fler personer under den begränsade tid som vi hade till hands valde vi att 

använda oss utav enkätundersökningar online. Detta påverkar dock bortfallet av 

urvalspersoner negativt vilken även Bryman (2011) poängterar, dels beror det på att vissa inte 

har möjlighet att svara (då de inte har tillgång till Internet eller de forum som den läggs upp i), 

det kan också vara så att vissa uppfattar det som skräppost och därför väljer att inte svara på 

den. Andra viktiga faktorer som Flick (2014) lyfter fram, handlar om att respondenterna 

förutsätts ha tillgång till smartphone eller surfplatta, samt är villiga att använda den, annars 

finns risken för utökat bortfall. Något annat som är viktigt att beakta i dagens läge enligt 

Bryman (2011) och Flick (2014) är anonymitet, vilket kan skapa upphov av att fler 

respondenter väljer att genomföra enkäten. Flick (2014) menar att sekretessen möjliggör att 

tysta respondenter kommer fram mer då de upplever säkerheten av att inte kunna bli 
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identifierad. För att motverka detta har vi dels försäkrat om anonymitet men också utformat 

enkäten på ett sådant sätt som gör att den inte kan spåras tillbaka till en enskild person. Det 

enda som skiljer respondenterna åt är kön samt åldersspann och ingen email adress samlades 

in vilket gör det omöjligt att spåra svaren tillbaka till respondenten.  

Förutom de tidigare nämnda aspekterna vid användning av Internet för insamling av data 

finns det också flertalet positiva argument som bör beaktas. Bryman (2011) talar för kostnader 

och att dessa kan hållas nere vid surveyundersökningar online. Att skicka ut pappersenkäter är 

ofta väldigt kostsamt och tidskrävande, genom insamling online slipper vi kostnaden för allt 

material men sparar även in tid på att föra in informationen från varje respondent in i en excel 

fil. Här kan det också poängteras att reliabiliteten blir högre eftersom den mänskliga faktorn 

är borttagen vid hanteringen av datan. Några andra saker som Bryman (2013) också talar för 

är att det enklare går att nå ut till individer online och att avståndet till dessa inte spelar någon 

roll i dessa avseenden. Dessutom kan undersökningen genomföras i olika tid och rum, vilket 

är fördelaktigt då vissa besvarar med olika hastigheter eller inte har möjlighet att besvara 

inom samma tidszon eller tidskrets (Flick 2014).  

En sista sak att beakta är bortfallet av respondenter och urvalspersoner. Vid pappersenkäter 

går det att beräkna bortfallet av respondenter, detta eftersom det finns en vetskap om det 

exakta antal brev som skickas ut. Detta är dock något vi inte kan räkna på med de 

webbaserade enkäterna eftersom vi inte vet hur många som “väljer” att inte gå in och besvara. 

Däremot kan vi räkna på bortfallet av ifyllda enkäter, vilket visade sig vara noll då alla frågor 

blev besvarade utav alla respondenterna. 

 

3.4.4 Multivariat analys 

Den inkomna datan analyserades i programmet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), vilket är ett statistiskt program som identifierar, analyserar och jämför data. 

Programmet har använts vid omkodning av riktning på en av frågorna. Att vända riktning på 

frågan gör att de värden som alla frågor uppnår ger samma betydelse (Sundell, 2012). I detta 

fall har påstående nummer 8 “Jag planerar omsorgsfullt alla mina köp” kodats om så att 

frågans högre värden blir lägre värden och de lägre värden blir högre. Detta för att frågorna 

ska vara riktade åt samma håll och kunna mäta samma sak, alltså impulsivt beteende vid 

konsumtion.  
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I SPSS har Cronbach´s alfa samt Spearmans rangkorrelation tillämpats för att sätta ihop 

konstrukt och mäta korrelationen mellan dessa. Cronbach´s alfa används för att mäta den 

interna reliabiliteten i konstrukten (Bryman & Bell 2013; Tavakol & Dennick 2011), detta för 

att säkerställa att våra frågor utreder samma koncept. När konstrukten ansågs valida sattes 

dessa ihop och testades gentemot varandra för att se om det fanns ett samband som kunde 

stärka eller avfärda våra hypoteser vilket gjordes genom att använda Spearmans rho analysen. 

Viktigt här var att använda oss utav Spearmans och inte Pearsons eftersom vi mäter 

attitydfrågor med ordinalskalor. Pearsons korrelationsanalys används istället när avstånden är 

lika stora det vill säga med kvotskalor (Bryman 2011) vilket arbetet inte bygger på. Den 

bivariata analysen gör det möjligt att se samband mellan två olika konstrukt för att se om 

variationen i den ena variabeln sammanfaller med den andra (Bryman & Bell 2013; Bryman 

& Bell 2017). 

 

3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Med reliabilitet handlar det om att ta ställning till i vilken utsträckning måtten som tillämpas 

för det undersökta begreppet avspeglar pålitligheten, överensstämmelsen och följdriktigheten 

(Bryman & Bell 2013). Dessutom förklarar författarna att hänsyn bör tas även till stabiliteten i 

måttet, det vill säga huruvida måttet verkligen mäter begreppet, vilket utgör graden av 

validiteten. Inom kvantitativ forskning riskerar respondenterna att tolka frågorna på olika sätt 

vilket påverkar reliabiliteten. Detta avser framförallt öppna frågor där respondenternas 

subjektiva bedömningar kan leda till svar som inte överensstämmer med varandra (Bryman 

2011; Bryman & Bell 2013). Till skillnad från den kvalitativa forskningsmetoden kan 

respondenterna inte ställa frågor till forskarna för att undvika missförstånd. Respondenterna 

kommer också att skilja sig i kunskapsnivå och perception, vilket tyder på att vissa av 

respondenterna kommer att svara mer reliabelt än andra (Bryman 2011; Bryman & Bell 

2013).  

Annan problematik som kan uppstå vid kvantitativ forskning är ifall svaret som respondenten 

skulle vilja svara inte finns tillgänglig som svarsalternativ och att denne därmed måste välja 

det svar som är mest likställt, vilket påverkar reliabiliteten för studien (Bryman 2011; Bryman 

& Bell 2013). Eftersom tolkningen av varje fråga kan skilja sig åt mellan respondenterna 

hävdar kritiker av kvantitativ forskning att studien endast kan vara giltig ifall alla 

respondenter har tolkat frågorna på exakt samma sätt, vilket normalt inte är fallet (Bryman 

2011). När det avser validiteten bör det finnas ett samband mellan svarsalternativen och 
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begreppet i fråga (Bryman & Bell 2013). I detta fall handlar det om begreppsvaliditeten där 

mätningen baseras på de olika hypoteserna skapade utifrån forskningslitteraturen. Här 

förutsätter forskaren att iaktta en viss försiktighet vid tolkandet av samband, då tolkandet kan 

baseras på ogiltiga teorier och dessutom ogiltiga mått (Bryman & Bell 2013). 

Studien har tagit hänsyn till kritiken mot kvantitativ forskning genom att formulera tydliga 

enkätfrågor med teoretisk grund för att säkerställa validiteten. Dessa har formulerats på ett 

lättförståeligt och strukturerat sätt, för att möjliggöra en så likartad tolkning som möjligt från 

respondenterna. Vid start av enkäten ges en kort inledning av syftet och tillvägagångssättet för 

att besvara enkätens frågor. Dessutom har frågorna delats upp i olika avsnitt baserat utifrån de 

undersökta indikatorerna. För varje avsnitt återfinns en beskrivning gällande dessa frågor, 

vilket säkerställer att respondenten förstår frågorna och ämnet ordentligt. För att förebygga 

misstag har vi testat att genomföra undersökningen innan den skulle skickas ut till 

respondenterna. För att validera att respondenterna skulle förstå och kunna svara på enkäten 

delades den även ut till medarbetare på en av författarnas arbetsplats på Statistiska 

Centralbyrån. Detta gjordes för att identifiera möjliga felkällor och åtgärda dessa för ett bättre 

utfall, här uppdagades det snabbt att vi glömt benämna vilken form av konsumering vi 

menade vilket vi snabbt kunde ändra i informationstexten i enkäten.  

För att skapa en viss försiktighet kring tolkningen har förberedelser gjorts innan, vilket har 

inneburit att söka bland olika relevanta litteraturkällor. Sökandet bland litteraturen handlade 

om att skapa större förståelse för de använda begreppen och måtten, där syftet med detta var 

att reducera risken för feltolkningar vid bland annat analys av data. Eftersom enkäten i studien 

använde sig av en sjugradig skala istället för färdiga svar att kryssa i minskar också risken att 

respondenten saknar sitt önskade svarsalternativ. Risken finns däremot att en sådan skala 

tvingar respondenten att välja ett svarsalternativ, även om respondenten inte vet vad denne 

ska svara. Detta är nackdelen med att inte ha ett “vet ej” svarsalternativ inkluderad, vilket vi 

har tagit hänsyn till då detta påverkar reliabiliteten. Vad gäller kunskapsnivå anser vi att 

någon högre kunskap inte krävs för att delta i studien eftersom den baseras mer på 

respondenternas personliga erfarenheter. 

Att använda kvantitativ forskning kan även bidra till flera fördelar gällande validitet och 

reliabilitet gentemot kvalitativ, då den kvantitativa forskningen inte har en lika hög grad av 

relationsskapande till respondenterna på grund av bristen på nära samtal som är typiska för 

kvalitativa studier. Dessa riskerar att påverka forskarens förmåga att förhålla sig objektivt och 
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opartiskt, vilket är något som kvalitativa studiernas reliabilitet ofta kritiseras för. Dessutom är 

kvantitativ forskning mer strukturerad och därför lättare för andra forskare att replikera 

(Bryman 2011). Den kvantitativa forskningen räknas även som mer generaliserbar på grund 

av dess högre antal deltagande respondenter än vid kvalitativ forskning som ofta inte kan 

generaliseras utöver den miljön där studien har gjorts. Kvalitativa studier kritiseras även ofta 

för att påverkas i alltför hög grad av forskarnas egna intressen som därmed inte behöver vara 

av intresse för en bredare allmänhet, vilket inte är fallet vid kvantitativ forskning (Bryman 

2011). Då konsumtionsmönster skiljer sig så pass mycket från individ till individ menar vi 

även att undersökningen kräver en bredare skala av respondenter i form av svarsalternativ för 

att nå ett reliabelt resultat, vilket inte går att uppnå med en kvalitativ forskningsmetod. Vi 

anser därav att fördelarna väger tyngre än nackdelarna med att utföra studien kvantitativt.  

 

3.5.1 Cronbach´s alfa 

För att säkerställa den interna validiteten i studien har reliabilitetsmåttet Cronbachs alfa 

använts. Måttet mäter inre överensstämmelse och visar på hur stark relationen i de olika 

klustren är (Bryman 2011). Cronbach´s alfa är den mest spridda metoden för att mäta 

reliabilitet enligt Tavakol och Dennick (2011) samt Streiner (2003). I testet ligger 

koefficienten mellan 0 och 1, där 1 betyder perfekt intern reliabilitet medan 0 betyder att det 

inte finns någon intern reliabilitet alls. Bryman och Bell (2013) samt Streiner (2003) menar att 

denna siffra bör ligga på 0,8 eller högre för att anses som acceptabel medan andra forskare 

godtar en lägre nivå från 0,7 (Peterson 1994; Westergaard, Noble & Walker 1989). Därtill 

behöver hänsyn även tas till kontexten av forskningsområdet, där Aron, Coups och Aron 

(2013) anser att en acceptabel alfakoefficient för forskning inom psykologi generellt bör ligga 

på minst 0,6. Vi har valt att sätta våra alfa koefficienter på gränssnittet 0,7, detta gör att 

studien håller sig till relevanta mått vad gäller inom psykologiområdet men även generellt 

inom andra forskningsområden. 

När det avser den interna reliabiliteten mäts det i vilken utsträckning de olika objekten inom 

konstruktet kan relateras med varandra (Tavakol & Dennick 2011). Om dessa objekt 

korrelerar med varandra är alfa värdet högre, om de inte gör det är de lägre och kan då inte 

ingå i ett konstrukt. Det poängteras också om vikten av att ha flertalet relaterade objekt som 

mäter samma koncept för att höja värdet av alfa koefficienten, detta eftersom värdet kan vara 

högt utan att innebära intern konsistens (Tavakol & Dennick 2011; Streiner 2003). Streiner 

(2003) talar också för att många objekt (som inte korrelerar annars) också kan leda till ett 
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högre index om de sätts samman vilket gör antalet frågor inom varje konstrukt också har 

betydelse. För att kunna säkerställa en intern konsistens valde vi därmed att ha fyra till nio 

frågor för att mäta varje konstrukt. 

Gällande alfa koefficienten kan den värderas lågt på grund av flertalet faktorer, det kan 

exempelvis bero på att korrelationen mellan frågorna är låg, det kan också vara för få frågor 

inom konstruktet eller för dåliga samband mellan frågorna. Om detta sker bör frågorna ses 

över eller tas bort helt för att nå en högre koefficient (Tavakol & Dennick 2011). I analysen 

gjordes det ett reliabilitetstest där vi också klickade i “scale if item deleted” för att se om vi 

kunde få ett högre alfa om något utav frågorna togs bort. Konstruktet “Materialism” hade ett 

alfa på 0,75, “Emotionell känslighet” låg på 0,87, “Nöje” 0,865, “Funktionalitet/nytta” fick ett 

alfa på 0,849 och “Marknads- och shoppingmiljö” fick 0,809. Rook och Fisher´s (1995) 

impulsivitet skala fick ett alfa på 0,893 utan att några frågor behövde tas bort och den hade då 

den högsta alfa koefficienten bland konstrukten. 

   Chronbach´s 

Alfa 

 Antal 

objekt 

Impulsköp ,894 9 

Nöje ,865 5 

Emotionell 

känslighet 

,870 4 

Funktionalitet ,849 7 

Materialism ,750 5  

Miljö ,809 8 

Tabell 1. Chronbach´s Alfa 
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3.6 Spearmans rho korrelationsanalys 

Efter vi har utformat och testat de olika konstrukten i SPSS, provade vi vidare att först göra 

ett spridningsdiagram för de variabler som vi antog hade ett samband. Detta görs enligt 

Bryman (2011) för att se att sambanden som metoden bygger på inte går emot de antaganden 

som tidigare gjorts. Xiao, Ye, Esteves och Rong (2016) förklarar att en korrelationskoefficient 

är ett enkelt sätt för att mäta styrkan och riktningen mellan en beroende variabel och en eller 

flera oberoende variabler. Det finns också olika typer av korrelationskoefficienter som 

tillämpas under olika förutsättningar. Spearmans rangkorrelation används vid ordinalvariabler 

i korrelationsanalys, hade istället enbart kvot- eller intervallvariabler tillämpats används 

istället Pearsons r (Bryman 2011). Värdet i Spearmans rho analysen ligger enligt Bryman och 

Bell (2013) och Xiao et al. (2016) mellan 0 och 1, ju närmare talet 1 desto starkare samband 

finns det mellan variablerna. Dessa kan i sin tur vara negativa eller positiva beroende på 

vilken riktning Spearmans rho koefficienten anger. +1 anger ett perfekt positivt samband 

medan -1 anger ett perfekt negativt samband. Ju närmare värdet närmar sig 0, desto svagare är 

också sambandet (Bryman 2011).  

En positiv korrelation innebär att höga värden hos den ena variabeln har ett samband med 

höga värden hos den andra variabeln, samt att låga värden i den ena variabeln har ett samband 

med låga värden i den andra variabeln. En negativ korrelation däremot innebär att höga 

värden hos den ena variabeln har ett samband med låga värden hos den andra variabeln, samt 

att låga värden hos den ena variabeln har ett samband med höga värden på den andra 

variabeln (Sundell 2010; Xiao et al. 2016). För att Spearmans rho analysen ska ha någon 

betydelse måste testet åtminstone ha en signifikans på 95-procentsnivå (0,05) som innebär en 

95-procents säkerhet att det finns en korrelation mellan variablerna, där en högre siffra än 

0,05 inte anses vara signifikant (Sundell 2010). Detta kan ses i samband med att asterisker 

uppstår i korrelationsanalysen (*/**). En asterisk innebär att värdet av r som har asterisken 

måste vara en signifikans under p < 0.05, och när värdet har två asterisker måste värdet vara 

statistiskt signifikant på en 99-procentsnivå (< 0.01) (Bryman & Bell 2017). Att enbart göra 

en rangkorrelation räcker dock inte för att styrka våra hypoteser. Detta då Spearmans 

rangkorrelation endast mäter graden av samvariation variablerna emellan, vi vet här inte deras 

riktning eller förhållande till varandra, för att mäta en funktion av sambandet så måste istället 

en regressionsanalys göras. 
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3.7 MULTIVARIAT REGRESSIONSANALYS 
Efter att vi identifierat att det fanns ett samband mellan vissa av variablerna valde vi att utföra 

en multivariabel regressionsanalys som bearbetar all data till en analysmodell. En 

multivariabel regressionsanalys möjliggör att se effekten av flera oberoende variabler 

gentemot en beroende variabel (Montgomery, Peck & Vining 2011; Sundell 2009). Modellen 

i sig visar inte orsakssambandet mellan variablerna utan fastställandet av orsakssamband 

grundas på studiens teoretiska överväganden (Montgomery, Peck & Vining 2011). Genom 

användning av multivariabel regressionsanalys kan studien därmed få bekräftelse vad gäller 

den teoretiska kausaliteten mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln.  

För att genomföra regressionsanalysen använde vi oss av SPSS. Fokus i analysen låg på 

”Model Summary”, där måtten ”R Square” och ”Adjusted R Square” var de mest intressanta 

som förklarar varians mellan 0 och 1 vilket utläses i procent. Desto högre värde desto högre 

samband finns det mellan den oberoende och beroende variabeln enligt Sundell (2009).  

Skillnaden mellan ”R Square” och ”Adjusted R Square” är att adjusted r square tar hänsyn till 

antalet oberoende variabler i regressionen och därmed sänker måttet en aning. Detta då ”R 

Square” har tendens att överskatta den förklarade variansen något om det finns för många 

oberoende variabler. Under “Coefficents” visas istället hur starkt samband de olika oberoende 

variablerna har till den beroende variabeln vilket också utläses i procent (Sundell 2009). 

För att bekräfta att alla oberoende variabler hade ett signifikant samband med den beroende 

variabeln, analyserades dessa variabler med hjälp av metoderna ”Enter regression” och 

”Stepwise regression” inom regressionsanalysen. Genom “Stepwise regression”, fick vi reda 

på vilka variabler som förklarar impulsköp bäst utifrån våra oberoende variabler. Moderatorn 

i vårt fall var då impulsköp vilket de olika variablerna undersöktes tillsammans mot för att se 

om och hur mycket de kunde förklara begreppet med olika modeller. Detta genomfördes 

genom att SPSS stegvis tillämpade de oberoende variablerna, där den variabeln som har störst 

förklaringsgrad tillämpades först i modellen, för att sedan tillämpa variabeln som har näst 

störst förklaringsgrad och så vidare (IBM u.å.). Processen slutade när modellen nådde en viss 

mättnad, det vill säga när tillämpning av ytterligare en oberoende variabel inte höjde 

förklaringsgraden i modellen mer. När det gäller “Enter regression” skiljer metoden sig från 

“Stepwise regression”, då de oberoende variablerna inte analyseras i en viss ordning, utan alla 

oberoende variabler analyseras på en gång i modellen. Vid användning av “Enter regression” 

tillämpades även en tabell kallad “Anova”, som anger huruvida vår regressionsmodell är 

statistiskt signifikant. “Enter regression” används därmed när vi inte vet hur pass signifikanta 
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de oberoende variablerna är som grupp gentemot den beroende variabeln, den möjliggör 

dessutom att se respektive variablers individuella effekter, vilket återfinns i tabellen 

“Coefficients” i appendix. 

 

3.8 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 
Denna rapport kommer att ta hänsyn till alla fyra krav för forskningsetiska principer dvs. 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidalitetskravet (Bryman 

2011). Samtyckeskravet kommer att tas i beaktning genom att alla respondenter kommer att 

bli informerade om att deras deltagande i studien är frivilligt. Informationskravet kommer att 

beaktas genom att alla respondenter kommer att få ta del av information om syftet med 

undersökningen. Nyttjandekravet kommer att beaktas genom att informationen som samlats in 

för denna studie inte kommer att nyttjas i andra syften. Slutligen kommer konfidalitetskravet 

att beaktas genom att respondenterna inte kommer att behöva lämna känslig information 

såsom personuppgifter och så vidare, samt att alla respondenternas svar sker anonymt. Skulle 

känslig information mot förmodan framkomma under studien kommer denna att behandlas 

internt under tystnadsplikt, skyddat från kontakt med obehöriga.  

 

3.9 DESKRIPTIV DATAANALYS 
För att med enkelhet kunna presentera sammanfattningar från enkäten har dessa i diagrammen 

delats upp beroende av de olika klustren i undersökningen (Impulsivitet kvinnor/män, Rook & 

Fishers impulsivitet skala, Nöje, Emotionell känslighet, Funktionalitet, Materialism, 

Marknads- och Shoppingmiljö). Skalorna mäter individuellt varje påstående där y axeln anger 

procentandel och x axeln visar värdena som varje respondent har svarat mellan 1 till 7. Varje 

påstående finns också representerad till höger och skiljs åt av olika färger. De deskriptiva 

diagrammen är tänkta att sammanfatta och beskriva hur variablerna är fördelade medan 

analysen av samband syftar till att mäta korrelationen mellan de olika variablerna. 
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4 RESULTAT 
I resultatet redovisas först våra resultat från enkätundersökningen, dessa presenteras för varje 

kluster genom deskriptiva diagram. Sedan kommer Spearmans rho analysen att beskrivas där 

alla korrelationer mellan variablerna kan ses, sist kommer resultaten från regressionsanalysen 

att redovisas och presenteras och därefter avsluta med en analysmodell. 

 

4.1 DESKRIPTIVA DIAGRAM 
I det första diagrammet, diagram 2 presenteras de olika resultaten för varje påstående inom 

konstruktet "impulsivitet". Det första påståendet inom konstruktet “Jag köper ofta saker 

spontant” visade svaren ett delat resultat. Högst svar fick alternativ 2 med 21,1 procent, 

inkluderas även alternativ 1 och 3 blir det istället 46 procent som tar avstånd. Alternativ 5 fick 

20,9 procent, inräknat med alternativ 6 och 7 blev det sammanlagt 37,4 procent av 

respondenterna som höll med. När det istället kom till “Bara gör det, beskriver sättet hur jag 

köper saker” svarade majoriteten (24,9 procent) alternativ 1. Räknas alternativ 2 och 3 in blir 

svaret istället 64,7 procent. De respondenter som svarat instämmande (alternativ 5–7) fick 

20,3 procent av svaren. Flertalet av respondenterna tyckte inte heller att de köpte saker utan 

att tänka efter först. Respondenterna som hade svarat mellan 1 och 3 utgjorde 76,2 procent, 

samma sak gällde “Jag ser det, jag köper det beskriver mig“ där respondenterna som tog 

delvis eller helt avstånd (alternativ 1–3) bestod av 77,5 procent. 

Merdelen av konsumenterna kunde också via enkäten ses vara mer tänksamma innan inköp, 

de respondenter som tog delvist eller helt avstånd (alternativ 1–3) utgjorde 81,8 procent av 

respondenterna. När det istället kom till spontanitet var svaren lite mer jämt fördelade. De 

respondenter som instämde delvist eller helt (alternativ 5–7) omfattades av 45,5 procent 

medan de som tog delvist eller helt avstånd (alternativ 1–3) täckte 41,7 procent av 

respondenterna. Även vid påståendet “Jag köper saker beroende på hur jag mår för stunden” 

var svaren mer jämnt fördelade. De respondenter som tog helt eller delvist avstånd bestod av 

47 procent och de som höll med helt eller delvist utgjorde 35,3 procent. När det kom till att 

planera inköp svarade flest respondenter (24,9 procent) alternativ 5, räknades alternativ 6 och 

7 in blev det istället 44,4 procent. De respondenter som inte ansågs planera sina inköp 

utgjorde här 34,9 procent. Vid det sista påståendet “Ibland är jag lite hänsynslös med vad jag 

köper” tog merdelen av respondenterna avstånd. Högst var svarsalternativ 2 med 26,2 procent, 

inräknat med 1 och 3 blev denna siffra 64,1 procent. 
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Diagram 2. Rook & Fisher´s impulsivitet skala 

 

I diagram 3 har vi mätt skillnader i impulsivitet bland kvinnor och män baserat utifrån den 

tidigare presenterade impulsivitetskalan. Poängen går från ett minimum av 9 till ett maximum 

av 63. I skalan har vi delat upp dessa i sex olika grupper samt delat upp män och kvinnor. De 

individer som kunde klassificeras som mer impulsiva (från 36 poäng) bestod av 23,8 procent 

av alla respondenter, utav dessa bestod 55,5 procent av kvinnor (13,2 procent av alla 

respondenter) och 44,5 procent av män (10,6 procent av alla respondenter). De respondenter 

som anses vara mindre impuls benägna bestod utav ca 76 procent av alla respondenter och av 

dessa var 51,3 procent män (39 procent av alla respondenter) och 48,7 procent kvinnor (37 

procent av alla respondenter). 
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Diagram 3. Impulsivitet kvinnor & män 

 

Diagram 4 representerar de påståenden och svar som mäter konstruktet "nöje". Diagrammet 

mäter graden av nöje som respondenterna finner genom konsumtion. På det första påståendet 

“Jag finner nöje i att shoppa med mina vänner eller familjemedlemmar” svarade majoriteten 

(18,4 procent) 5 på skalan, medan svarsalternativ 1 (instämmer inte alls) fick näst flest med 

(17,4 procent), vilket visar på delade åsikter bland respondenterna. Delas dessa upp med de 

som är mer instämmande (frågorna 5–7) och de som tar mer avstånd (1–3) blir uppdelningen 

38,5 respektive 45,7 procent och visar då en någorlunda jämn fördelning. Det var dock få av 

respondenterna som instämde helt då svarsalternativ 7 fick minst antal svar med endast 9,9 

procent. Majoriteten av respondenterna såg inte shopping som ett tidsfördriv då fråga två 

“Shopping är ett bra tidsfördriv när det inte finns annat att göra” fick flest svar under 

alternativ 1 (instämmer inte alls) med (29,4 procent), räknas de respondenter som valde 

mellan 1 och 3 med utgör dessa 59,6 procent. Lägst antal svar fick alternativ 7 (instämmer 

helt) med 7,5 procent, inräknat med alternativ 5 och 6 höjdes siffran till 26 procent. 

Påståendet “Jag shoppar för att jag vill, inte för att jag behöver det” svarade respondenterna 

lågt instämmande då majoriteten (20,1 procent) valde svarsalternativ 3, inräknat med 

alternativ 1 och 2 blev siffran istället 56,2 procent av respondenterna. Endast 7,8 procent 

svarade alternativ 7 (instämmer helt) där tillämpning av alternativ 5 och 6 leder istället till 27 

procent.  
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Vid påståendet “Jag finner ett nöje i att shoppa” svarade majoriteten (18,2 procent) av 

respondenterna 4, svaren var dock utspridda och räknas de respondenterna som svarat mellan 

5–7 med uppgick dessa till 44,8 procent vilket visar på att merdelen av respondenterna finner 

någon form av nöje i shopping. De respondenter som tog avstånd från påståendet uppgick då 

till 36,9 procent (alternativ 1–3). I undersökningen framkom det att flera av respondenterna 

inte ansåg shopping som ett intresse. Hela 43,3 procent tog helt avstånd (svarsalternativ 1), 

där medräkning av alternativ 2 och 3 ökade siffran till 73,5 procent. Endast 18,4 procent av 

respondenterna höll med detta påstående och svarade mellan 5–7. 

Diagram 4. Nöje 

 

Diagram 5 mäter respondentens emotionella känslighet kopplat till konsumtion. Det första 

påståendet i konstruktet “Jag shoppar när jag är stressad och vill slappna av” fick ett starkt 

lågt instämmande resultat där majoriteten (52,1 procent) svarade 1 (instämmer inte alls), 

inräknat med svarsalternativ 2 och 3 blev siffran 82,9 procent. Endast 3,5 procent svarade 7 

(instämmer helt), tillsammans med alternativ 5 och 6 utgör den instämmande andelen 12,9 

procent. Det andra påståendet “Jag shoppar när jag känner mig nedstämd och vill finna tröst 

eller bli på bättre humör” fick även här ett starkt lågt resultat där majoriteten (40,1 procent) 

svarade 1 (instämmer inte alls), inkluderas svarsalternativen 2 och 3 blir resultatet istället 69,5 

procent. Endast 5,1 procent svarade 7 instämmer helt, tillsammans med alternativ 5 och 6 
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utgjorde resultatet 20,3 procent. På det tredje påståendet “Att shoppa får mig att må bättre” 

tog 51,7 av respondenterna helt eller delvist avstånd (alternativ 1–3) och nästan en tredjedel 

(32,2 procent) valde svarsalternativ 5–7 och håller därmed delvis eller helt med påståendet. 

Vid det sista påståendet “Jag shoppar för att belöna mig själv” svarade majoriteten (19,8 

procent) 1 (instämmer inte alls) på skalan, inräknat med svarsalternativ 2 och 3 blev siffran 

istället 43,6 procent. Dock svarade nästan lika många (41 procent) av respondenterna mellan 

5–7, vilket även här tyder på delade åsikter. 

Diagram 5. Emotionella skäl 

 

På det första påståendet i diagram 6 “Jag ser shopping som en arbetsrelaterad syssla, ett 

onödigt ont” svarade majoriteten (36,9 procent) svarsalternativ 1, som tillsammans med 

alternativ 2 och 3 utgjorde 73,3 procent. Svarsalternativ 5, 6 och 7 fick sammanlagt 16,5 

procent vilket visar på ett lågt instämmande resultat från respondenterna. Under det andra 

påståendet “Shopping ska vara tidseffektivt” svarade 49,5 procent mellan 5–7, där 5 bestod av 

majoriteten av alla svar (19,8 procent). Dock var svaren relativt utspridda på detta påstående 

där en fördelning som tog delvist eller helt avstånd på totalt 36,9 procent svarade mellan 1–3. 

På fråga tre “Jag shoppar för att jag behöver det inte för att jag vill” har 58 procent svarat 

mellan 3–5. Resultatet visar att många av respondenterna håller sig mer neutrala på skalan, 

där en mindre andel har valt 1–2 (19,8 procent) och 6–7 (22,2 procent). 
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När det avser fråga fyra “Jag försöker alltid effektivisera min shoppingrunda” instämmer 49,8 

procent av respondenterna med helt eller delvis. De konsumenter som inte försökte 

effektivisera sin shoppingrunda bestod istället av 35,3 procent (alternativ 1–3). 

Respondenterna visade ett högt instämmande resultat på fråga fem “När jag shoppar så vill 

jag hitta det jag ska snabbt” där totalt 62 procent svarade mellan 5–7 jämfört med 

svarsalternativ 1–3 som fick 25,2 procent. Detta tyder på att respondenterna anser att 

tidsaspekten spelar en viktig faktor vid shopping, då majoriteten bestående av 24,9 procent 

instämmer helt på påståendet.  

Gällande frågan “Jag blir irriterad när jag inte hittar vad jag söker efter i den första butiken 

och måste besöka en annan butik” var respondenternas svar väldigt utspridda. Resultatet visar 

en jämn svarsfördelning där den instämmande sidan (alternativ 5–7) bestod av 41,2 procent 

och den invändande (alternativ 1–3) sidan för 41,9 procent. När det istället handlar om “jag 

shoppar enbart det jag ska ha” hade majoriteten (43,9 procent) svarat mellan 1–3, medan 39,1 

procent hade svarat mellan 5–7.  

Diagram 6. Funktionalitet 
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Diagram 7 avser frågor kring konstruktet "materialism". Det första påståendet i diagrammet 

“När jag ser något jag vill ha så köper jag det direkt” har majoriteten (64,5 procent) av 

respondenterna svarat lågt på skalan (1–3). Lägst antal svar fick alternativ 7 (instämmer helt) 

med endast 4,5 procent som tillsammans med 5 och 6 utgör 21,9 procent. Merdelen av 

respondenterna verkar heller inte köpa saker för att få en bättre image hos andra då denna fick 

ett svagt resultat då en stor andel på 52,7 procent svarade 1 på påståendet. Inräknat med 

svarsalternativ 2 motsvarade avståndstagandet 73 procent av respondenterna, där endast 6,6 

procent instämde helt eller delvist med (alternativ 5–7) påståendet. När det kommer till att 

konsumera pengar tog merparten av respondenterna avstånd till påståendet “Jag spenderar 

mycket pengar på shopping” då svarsalternativen 1–3 bestod av totalt 69 procent, där endast 

15,8 procent har svarat mellan 5–7. 

Många respondenter konsumerade däremot produkter som passade in på deras ideala självbild 

då mestadels av respondenterna vid påståendet; “Produkter jag köper passar in på min bild av 

hur jag vill vara” svarade instämmande. 48,3 procent svarade mellan 5–7, där majoriteten 

(24,3 procent) svarade 5. De respondenter som var invändande mot påståendet (alternativ 1–

3) utgjorde en tredjedel (33,9 procent) av svaren. Det sista påståendet “Jag handlar oftast 

onödiga saker som jag egentligen inte behöver” fick dock ett lågt resultat där majoriteten 

(70,3 procent) svarade 1–3, medan 5–7 fick 16,3 procent av svaren. 

Diagram 7. Materialism 
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Sista konstruktet rör marknads- och shoppingmiljö vilket visas i diagram 8. På det första 

påståendet svarade majoriteten av respondenterna (20,6 procent) 1 på frågan “Reklam online 

(e-mail, sociala medier, webbsidor) påverkar mig till att köpa saker”, räknas alternativ 2 och 3 

in blir istället siffran 54,3 procent. Den instämmande andelen (alternativ 5–7) uppgick till 

nästan en tredjedel (29,4 procent). Majoriteten av respondenterna tog avstånd till påståendet 

“Jag köper mer spontant när jag handlar online än i butik” där 51,3 procent svarade 1–3, 

medan 36,6 procent svarade 5–7. 

Gällande frågan “Jag gillar att handla online eftersom det ofta dyker upp produkter som jag 

kan vara intresserad av“ var svaren mer jämnt fördelade, där majoriteten bestående av 21,9 

procent svarade en 1:a. Inkluderat med svarsalternativen 2 och 3 utgör andelen på totalt 47,5 

procent och 34,5 procent av respondenterna svarade mellan alternativ 5–7. När det kom till 

online handel och dess öppettider var merdelen av respondenterna överens om att shopping 

online möjliggör konsumtion utöver butikernas öppettider. Hela 35,6 procent hade satt en 7:a 

vid påståendet som tillsammans med 5 och 6 utgjorde 73,9 procent, medan 1–3 utgjorde 17,9 

procent. Den högsta procentandelen nåddes vid nästa påstående “Jag blir mer motiverad av att 

handla hos webbsidor som erbjuder gratis leverans” där 41,2 procent av respondenterna helt 

höll med (siffra 7), räknas också de som valde alternativ 5 och 6 med ökar procenten till 75,7. 

Detta jämfört med alternativ 1–3 som endast fick 18,1 procent.  

Vid nästkommande fråga “Jag lägger till produkter bara för att nå upp till beloppsgränsen för 

att få gratis leverans” svarade 49,2 procent 1–3 medan 35 procent svarade 5–7 vilket visar att 

de flesta respondenter inte är villiga att lägga till produkter för att få gratis leverans. Vid 

frågan “Jag föredrar att handla genom Internet för att slippa åka till butiken” instämde 

majoriteten helt eller delvist (51,3 procent) genom alternativ 5–7. De respondenter som tog 

avstånd uppgick istället till 36,6 procent (alternativ 1–3). Det sista påståendet behandlade 

miljöfaktorer och visade på att merdelen av respondenterna inte ansåg att de blev mer 

benägna att handla mer om miljön i butiken överträffade deras förväntningar. De som hade 

svarat mellan 1–3 bestod utav 49,9 procent där de respondenter som tagit helt avstånd stod för 

21,9 procent av svaren. De instämmande respondenterna uppgick istället till 32,3 procent, 

alltså en tredjedel av alla svar. 
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Diagram 8. Marknads- och shoppingmiljö 

 

4.2 SPEARMANS RHO 
Spearmans rho analysen visade på en signifikant korrelation mellan flera av konstrukten 

vilket kan ses på asteriskerna i tabell 1. Vid analysen visades också två olika 

signifikansnivåer, 95-procentig (0,05) samt 99-procentig (0,01) nivå. Analysen visade en 

positiv (,282) korrelation mellan “Miljö” och “Impulsköp” ,282 (positiv) samt en negativ 

korrelation (-,235) mellan “Funktionalitet” och “Impulsköp”. En positiv korrelation kunde 

observeras mellan “Nöje” och “Impulsköp” ,512, “Materialism” och “Impulsköp” ,573 samt 

“Emotionell känslighet” och “Impulsköp” ,528. Vid en positiv korrelation medför ett högt 

värde på den ena variabeln ett högt värde på den andra variabeln (impulsköp), är korrelationen 

istället negativ leder ett högt värde på den ena variabeln till ett lågt värde på den andra 

variabeln (impulsköp). 

Genom testet fick vi ytterligare korrelationer mellan de oberoende variablerna, starkast var 

här “Emotionell känslighet” och “Nöje” ,644 (positiv), “Materialism” och “Nöje” ,594 

(positiv), “Materialism” och “Emotionell känslighet” ,573 (positiv). “Funktionalitet” kunde 

här också ses ha en negativ korrelation med samtliga konstrukt och störst var då den till 

“Nöje” som visade en negativ korrelation på -,499. 

Sist kollade vi också på “Kön” och “Impulsköp”, vilket visade på en positiv korrelation på 

,117*. Resultatet mellan “Kön” och “Nöje” var dock högre och visade en positiv korrelation 
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på ,361. Kön korrelerade också positivt till “Emotionell känslighet” (,358). I SPSS har vi 

rangordnat män med en 1:a och kvinnor med en 2:a vilket innebär att ett högre värde är 

kopplat till kvinnor och är då positivt korrelerat med nöje och emotionell känslighet. Vidare 

hade “Funktionalitet” en negativ korrelation på -,214** och skulle då kunna kopplas ihop mer 

positivt till män, ju lägre talet är på variabeln "kön" desto högre blir den på variabeln 

"funktionalitet". 

 Kön Impulskö

p 

Nöje Emotionell 

känslighet 

Funktionalit

et 

Materialis

m 

Miljö 

Kön 1,000 ,117* ,351** ,358** -,214** ,131* ,231** 

Impulsköp ,117* 1,000 ,512** ,528** -,235** ,573** ,282** 

Nöje ,361** ,512** 1,000 ,644** -,499** 594** ,332** 

Emotionell 

känslighet 

,358** ,528** ,644** 1,000 -,284** ,573** ,486** 

Funktionalit

et 

-,214** -,235** -,499** -,284** 1,000 -,231** -,012 

Materialism ,131* ,573** ,594** ,573** -,231** 1,000 ,285** 

Miljö ,231** ,282** ,332** ,486** -,012 ,285** 1,000 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

Tabell 2: Spearmans rho korrelationsanalys 
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4.3 Multivariat regressionsanalys 
Eftersom det tidigare har setts ett samband mellan impulsköp och de olika konstrukten men 

inte hur starkt detta sambandet var, gjordes även en regressionsanalys för att visa hur stor 

förklaringsgraden var för variablerna gentemot impulsköp. 

 Model Summary   

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the estimate 

1 ,673 ,453 ,446 8,31844 

a. Predictors: (Constant), Miljö, Funktionalitet, 

Materialism, Emotionell känslighet, Nöje 

Tabell 3: Regressionsanalys; miljö, funktionalitet, materialism, emotionell känslighet & nöje. 

 

Tabell 3 visar att materialism, nytta, miljö, emotionell känslighet och nöje står för nästan 50 

procent av variansen i impulsköp, dessa är beroende variabler och kan då användas för att 

förklara hälften av impulsivitets begreppet. Modellen visar dock inte variablernas individuella 

påverkan på inköp, detta presenteras senare. Resultatet visar även att det finns andra variabler 

utöver undersökningen som påverkar impulsköp, och att dessa förklarar resterande 50 procent. 

Modellen visar här helheten av gruppen som undersöks och går inte in och analyserar på 

individnivå. För att kunna se om de resultat som fåtts är signifikanta dubbelkollas dessa 

genom ett ANOVA test vilket kan ses nedan i Tabell 3. Genom testet kunde det konstateras 

att regressionsmodellen var signifikant då prediktor värdet var lägre än 0,05 då den låg på 

0,000. F(5, 368) = 60,973,  p < .001, R2 = ,50 
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ANOVAa 

Tabell 4: ANOVA test för impulsköp 

 

För att kunna undersöka om de enskilda prediktorerna var statistiskt signifikanta för 

impulsköp måste vi se på tabellen “Coefficient” (återfinns i appendix). Vid analysen 

upptäcktes det två variabler som inte längre var signifikanta. Nytta (funktionalitet) och miljö 

visar båda på en låg korrelation och de hade även en för hög siffra i signifikans koefficienten 

då värdet översteg långt över 95-procentsnivån (,05). Emotionell känslighet, materialism och 

nöje understiger alla standardgränsvärdet och dessa förklarar då var för sig en unik varians av 

impulsköp och hur dessa påverkar och till vilken grad de påverkar. Individuellt visade 

materialism ,735* i korrelation, emotionell känslighet visade ,409* och nöje ,241* mot 

impulsköp vilket kan ses nedan i Tabell 4. Ett steg uppåt inom impulskategorin kan jämföras 

med ett steg av respektive ostandardiserad B-koefficient. Alltså ett steg upp på 

impulsvariabeln betyder exempelvis att materialism ökar med ,735 steg, emotionell känslighet 

ökar med ,404 steg och nöje ökar med ,241 steg. Interceptvärdet i tabellen nedan visar hur 

många steg som behövs i impulskategorin för att respektive prediktor ska vara noll och talet N 

anger antal uppmätta enheterna som ingår i respektive modell. 

 

Model 1 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 21095,438 5 4219,088 60,973 ,000b 

Residual 25464,266 368 69,196     

Total 46559,703 373       

a.       Dependent Variable: Impulsköp 

b.  Predictors: (constant), Miljö, Funktionalitet, Materialism, Emotionell 

känslighet, Nöje 



45 
 

 

Tabell 5: Effekten av materialism, emotionell känslighet och nöje. Ostandardiserade b-

koefficienter. Beroende variabel: Impulsköp 

 

För att kunna utveckla en analysmodell utifrån våra resultat använde vi Stepwise metoden, 

detta för att kunna se hur starka R-värden vi kunde få. Den första modellen innehöll enbart 

Materialism, vilket kunde förklara 38,3 procent av impulsköpen. Däremot när emotionella 

faktorer och nöjesrelaterade faktorer inkluderades i modellen kunde procentsatsen ses öka till 

45,3 procent vilket kan ses i tabellen ovan. I analysen kunde vi också se att när nöje låg som 

en moderator för emotionell känslighet och materialism fick den ett värde på ,505 vilket gör 

att nöje är en viktig del för de andra variablerna inom konsumtion. 
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5 ANALYS & DISKUSSION 
I analysen delar vi upp varje konstrukt och kopplar ihop dessa med den tidigare valda teorin 

samt diskuterar resultaten och om de utformade hypoteserna kan stödjas eller inte. Först 

presenteras impulsköp för att sedan gå in på de interna och externa faktorerna. Efter 

konstrukten går vi sedan in och analyserar regressionsanalysen och modellen som fåtts i 

programmet SPSS. 

 

5.1 IMPULSKÖP 
Först var vi tvungna att mäta vilka av respondenterna som kunde anses vara mer impulsiva i 

sitt konsumtionsbeteende, detta gjordes genom Rook och Fisher´s (1995) redan etablerade 

impulsivitet skala vilket tidigare har använts av flertalet forskare. Det fanns nio påståenden 

som uppmätte impulsivitet och tillsammans hade de ett alfavärde på ,894, vilket innebär att de 

mäter samma sak. Vid påståendet “Ibland så känner jag för att köpa saker i det spontana 

ögonblicket” höll 45,5 procent av respondenterna delvist eller helt med. Detta kan kopplas 

ihop med vad Clover (1950) definierar som impulsköp. Impulsivt beteende är hedonistiskt 

komplex och minskar individens åtanke för konsekvenstänk (Hausman 2000), vilket även kan 

ses i enkätsvaren när det kommer till spontanshopping (37,4 procent) och beroende på hur 

respondenten mår för stunden (35,3 procent). Xiao och Nicholson (2013) argumenterar för att 

konsumenter som har impulsiva egenskaper har större tendenser att impulsshoppa eftersom de 

är mer reaktiva mot spontanitet. Antalet respondenter i studien som ansåg sig planera helt 

eller delvist (alternativ 5–7) sina inköp utgjorde 44,4 procent medan de som inte planerade 

(alternativ 1–3) stod för 34,9 procent av respondenterna, dessa utgör då en del av de mer 

spontana respondenterna. 

Gällande respondenter som ansågs vara mer impulsiva i studien, hade dessa personer 

tendenser att köpa saker spontant utan att tänka efter samt köper saker ofta i det spontana 

ögonblicket. Rook (1987) argumenterar liknande och uttrycker vidare att impulsiva 

handlingar ofta har en avsaknad av konsekvenstänk och att när detta ökar så ökar även graden 

av impulsköp. Utifrån enkätsvaren kunde det konstateras att 23,8 procent av respondenterna 

kunde klassificeras som mer impulsiva i sin konsumtion. Vid jämförelse mellan kön och 

impulsköp visade analysen en positiv (0,117*) korrelation. Av de respondenter som kunde ses 

vara impulsiva bestod kvinnor 55,5 procent av dessa, vilket gör att kvinnorna står för en lite 

större andel av impulsivt beteende, dock är det inte så starkt att det går att se ett klart samband 
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mellan kvinnor och impulsköp vilket flertalet forskare tidigare har funnit (Coley & Burgess 

2003; Dittmar, Beattie & Friese 1995; Tifferet och Herstein 2012). Andra forskare såg istället 

samband mellan män och impulsköp (Chiger 2001) men detta var inte heller något som kunde 

påvisas genom resultatet. Att det inte uppstod en markant skillnad mellan män och kvinnor i 

förhållande till impulsköp skulle kunna bero på att Sverige är ett av de mest neutrala länder i 

världen när det kommer till kön. I jämförelse med Asien och Amerika, där andra studier har 

gjorts, tenderar männen att vara mer arbetstagande medan kvinnorna tar mer ansvar i hemmet 

och sköter därmed den största delen av inköpen. Detta kan även vara en intressant 

utgångspunkt för fortsatt forskning för att kunna finna förklaringar om varför skillnaden 

mellan impulsköp skiljer så pass stort mellan Sverige och utlandet.  

I Spearmans rho analysen kunde det även urskiljas ett medelstarkt samband mellan kvinnor 

och konsumtion kopplat till nöje (,351**) och emotionell känslighet (,358**). Detta visar på 

en positiv koppling vilket stärks av Dittmar (2005a), Dittmar (1989) samt Dittmar, Beattie och 

Friese´s (1995) studie där de menar att kvinnor shoppar av emotionella och relationsbaserade 

skäl. Tifferet och Herstein (2012) argumenterar för att kvinnor är mer känsliga för stress och 

ångest än män och att detta skulle kunna vara en förklaring till varför de använder impulsköp 

som ett sätt att förbättra sin emotionella sinnesstämning. I resultatet kunde det även urskiljas 

en svag positiv koppling mellan funktionalitet och män och en negativ koppling mellan 

funktionalitet och kvinnor (-,214), vilket också är något som Dittmar (2005a), Dittmar (1989) 

samt Dittmar Beattie och Friese (1995) studier visar på. Forskarna menar att män har en 

tendens att vara mer inriktade på funktionalitet vid konsumtion än kvinnor. Siffrorna från vårt 

resultat är däremot relativt svagt till skillnad från tidigare studier vilket skulle kunna ha sin 

förklaring i vårt jämlika samhälle. Idag är båda könen aktiva på arbetsmarknaden och sysslor 

delas ofta lika mellan könen. Kvinnor må kanske fortfarande idag basera sin konsumtion mer 

på nöje och emotionella känslor än män, men via de resultaten som vi har fått verkar detta 

jämna ut sig allt mer. Eftersom det inte kunde ses något starkt samband mellan impulsköp och 

kön kan hypotes 1: Kvinnor har en högre grad av impulsivt köpbeteende därmed inte stödjas.  

 

5.2 INTERNA FAKTORER 
Inom de interna faktorerna så räknas som tidigare nämn hedonism, utilitarism samt 

materialism. Vidare så kommer de teoretiska begreppen och resultatet att presenteras för att 

sedan styrka eller avfärda de valda hypoteserna. 
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5.2.1 HEDONISM 

Vid korrelationsanalysen mellan “Impulsköp” och “Nöje” blev resultatet ,512** vilket påvisar 

ett positivt samband mellan konstrukten. Detta skulle kunna förklaras att impulsköp gynnas 

när individen finner ett nöje vid konsumering, merdelen av respondenterna (44,8 procent) i 

enkäten kunde också ses finna ett visst nöje i shopping. Sambandet mellan impulsköp och 

nöje stärks även i tidigare forskning (Bloch & Richins 1983; Brown 1997; Dey & Srivastava 

2017; Dittmar, Beattie & Friese 1996; Evans, Foxall & Jamal 2008; Hausman 2000; Holbrook 

& Hirschman 1982; Park, Kim & Forney 2006; Rook 1987; Tauber 1972), där de kopplar 

samman hedonisk upplevelse och konsumtion. Impulsbeteendet kan också stärkas genom 

känslan av verklighetsflykt och lyckorus som konsumering inbringar (Roos & Holmberg 

2011). I dagens läge så är inte konsumtion enbart tänkt som en nödvändig handling. Samhället 

runt omkring oss är mer accepterande kring onödig konsumtion och marknadsför shopping 

som något kul och som något socialt vilket skulle kunna förklara de positiva resultaten mellan 

impulsköp och nöje. 

Antalet individer i enkäten som såg shopping som ett intresse uppgick till 18,4 procent 

(alternativ 5–7), där de som såg det som ett tidsfördriv uppgick till 26 procent (alternativ 5–7) 

vilket till viss del går emot tidigare forskare som menar att shopping inte längre är en 

nödvändig handling utan att det istället används för att må bättre och som ett självuttryck för 

den egna identiteten (Chan, Berger & Van Boven 2012; Dey & Srivastava 2017; Dittmar 

2005a; Dittmar, Beattie & Friese 1996). Majoriteten av respondenterna verkade shoppa mer 

för att de behövde det, inte som ett intresse eller tidsfördriv, vilket även här skulle kunna 

kopplas till stressfaktorn. Intressant nog, fann många respondenter ändå ett nöje i detta, vilket 

möjligtvis kan återspeglas genom exempelvis effektiviseringen eller annan faktor som 

bidragit till en högre kvalitetsupplevelse av shoppingen. Det låga antalet respondenter som 

svarat positivt på skalan kan också ha att göra med den omedvetenhet som konsumenter har 

kring sitt bakomliggande beteende vid impulsköp. Viktigt att poängtera är att 23,8 procent av 

respondenterna ansågs vara impulsiva i sitt köpbeteende vilka förklaras av bland annat 

shopping som ett intresse men även shopping som ett tidsfördriv. 

Vidare ansåg också flertalet av respondenterna att det fanns ett nöje med att shoppa med 

vänner eller familjemedlemmar (sammanlagt 38,5 procent) och skulle kunna förklaras med att 

vissa av respondenterna anser att själva inköpet är sekundärt och att målet med shoppingturen 

grundar sig i att tillfredsställa de sociala (Dey & Srivastava 2017; Evans, Foxall & Jamal 

2008; Hausman 2000; Tauber 1972) samt nöjesrelaterade behoven (Hausman 2000). Denna 
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typ av konsumtion relateras då istället till de icke ekonomiska aspekterna i form av emotionell 

tillfredsställelse och nöje (Brown 1997; Rook 1989). Skälen bakom det impulsiva beteende 

skulle kunna ses förklaras enligt Park, Kim och Forney (2006) och Rook (1987) dels genom 

de fördelar som konsumenten erhåller vid konsumeringen men även också via användandet av 

produkten. Utefter de resultat vi fått kan vi därmed styrka hypotes 2a: Nöjesrelaterad 

shopping bidrar till impulsköp. 

Vidare visade även korrelationsanalysen ett positivt samband mellan “Impulsköp” och 

“Emotionell känslighet” (,528**). Sammanfattningsvis kan detta förklaras genom att 

emotionellt känsliga individer har en högre tendens till att genomföra impulsköp, vilket även 

stöds av Rook och Gardner (1993). När det kommer till shopping som ett sätt att belöna sig 

själv, var flertalet av respondenterna positivt inställda (41 procent). Hausman (2000) 

argumenterar här för att impulsköp påverkas positivt vid självbelöning och skulle därför 

kunna vara en bakomliggande förklaring, där Faber och Christenson (1996) menar att 

självbelöning är den starkaste motiverande faktorn för impulsköp. Något som också skulle 

kunna förklara självbelöning kopplat till impulsköp, är att en positiv sinnesstämning enligt 

vissa forskare oftare leder till just impulsköp (Beatty & Ferrell 1998; Luomala 2002; Rook & 

Gardner 1993) och därför är en starkt styrande faktor (Luomala & Laaksonen 1997).  

I enkäten instämmer 12,9 procent av respondenterna att de använde shopping som ett sätt för 

att slappna av, medan 20,3 procent angav att de shoppade när de kände sig nedstämda för att 

bli på bättre humör. Majoriteten av respondenterna shoppade alltså inte för att minska stress 

och nedstämdhet. Dock liknar den instämmande procentandelen som shoppar för att minska 

nedstämdhet, andelen procent av svenskarna som anses deprimerad på 19 procent 

(Folkmyndigheten 2017), där resultatet skulle kunna förklaras med att dessa personer är i mer 

behov av att finna strategier för att lindra sin depression än personer som bara upplever 

normal nedstämdhet vid logiska omständigheter. Enligt tidigare studier menar forskarna också 

att det kan ses ett samband mellan depression eller ångest och impulsköp (Lejoyeux, Bailly, 

Moula, Loi & Adés 2005; Sneath, Lacey & Kenneth-Hensel 2009; Tauber 1972), då dessa 

individer brukar använda sig av shopping som ett verktyg för att lindra sina symptom (Sneath, 

Lacey & Kenneth-Hensel 2009; Tellegen 1982; Youn & Faber 2000)  

Även våra resultat kopplade till stress på 12,9 procent stämmer bra överens med en annan 

statistik som visade att andelen svenskar som känner sig onormalt stressade är 19 procent av 

kvinnorna och 12 procent av männen (Folkhälsomyndigheten 2019). Detta kan också ses som 
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en förklaring till resultatet då det finns en överensstämmelse med statistiken, dock anser vi att 

detta kräver ytterligare forskning för att med säkerhet kunna fastställa att det finns ett 

samband. När frågan istället handlade om huruvida shopping fick konsumenten att må bättre 

antydde nästan en tredjedel (32,2 procent) att de delvis instämmer eller instämmer helt. Detta 

innebär att det förekommer en viss effekt när dessa respondenter shoppar som ger upphov till 

en positiv humörförändring, vilket enligt Rook och Gardner (1993) förklarar handla om 

hedoniska förändringar i humöret som ökar incitamenten hos konsumenterna till att 

genomföra impulsköp. Via analysen och de resultat vi fått kan vi därför dra slutsatsen att det 

finns stöd för hypotes 2b: Emotionell känslighet hos individen ökar benägenheten till 

impulsköp. 

 

5.2.2 Utilitarism 

Till skillnad från övriga konstrukt visar korrelationsanalysen ett negativt samband (-,235**) 

mellan “impulsköp” och “funktionalitet”. Sambandet stärks av tidigare forskning som finner 

en positiv koppling mellan hedonism och impulsköp och en negativ koppling mellan 

utilitarism och impulsköp (Babin, Darden & Griffin 1994; Hausman 2000; Rook 1987). 

Snabbhet visade sig vara en viktig faktor då resultatet visar en stor procentandel bestående av 

62 procent. Dessutom angav 49,5 procent att shopping ska vara tidseffektivt och totalt 49,8 

procent av respondenterna försöker effektivisera sin shoppingrunda. Dessa resultat stödjer 

argument från tidigare forskare som menar att funktionsbaserad konsumtion handlar om 

strävan att köpa rätt produkter som möjliggör tidsbesparing och mindre ansträngning (Babin, 

Darden & Griffin 1994; Childers et al. 2001; Kim, Lee & Kim 2011; Scarpi 2012), där Rook 

och Fisher (1995) kopplar samman impulsköp med konsumentens köpmotiv. Att faktorer 

såsom snabbhet och tidsbesparing eftersöks, kan också förklaras bero på stress, då många 

svenskar idag upplever sig stressade i sin vardag och därmed någon form av bekvämlighet. 

Utöver detta ansåg 16,5 procent att shopping sågs som en arbetsrelaterad syssla, vilket kan 

kopplas till Babin, Darden och Griffin (1994), som beskriver funktionsbaserad konsumtion 

som en arbetsmentalitet. Något intressant med vårt resultat som skiljer sig från tidigare 

forskning, är att respondenterna inte identifierar sig med att vara helt fokuserade på 

funktionalitet vid sin shopping, då några påståenden indikerar ett viss hedonisk inflytande. 

Resultatet visar att flertalet av respondenterna befinner sig mellan 3–5 när det avser 

påståenden “Jag shoppar för att jag behöver det, inte för att jag vill” (58 procent) samt “Jag 

shoppar enbart det jag ska ha” (58,9 procent). Vissa forskare menar att funktionsbaserade 
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konsumenter kommer att söka sig till handlingar som förutsätts uppnå funktionalitet och syfte 

(Kim, Lee & Kim 2011; Scarpi, Pizzi & Visentin 2014), där andra forskare nämner om 

uppnående av ett utilitaristiskt värde (Jeon, Jang & Barret 2017; Kim, Lee & Chung 2013), 

vilket kan tänkas ge förståelse för det resultat som har fåtts.  

Resultatet kan tänkas bero på att konsumenterna vill uppnå både yttre och inre belöningar, 

vilket nämns av Babin, Darden och Griffin (1994), som menar att det inte bara är ett 

utilitaristiskt värde som kan uppnås men även en kombination av ett hedoniskt värde kan 

skapas i konsumenternas shopping. Därmed upplever inte konsumenter enbart ett funktionellt 

värde i sin konsumtion utan kopplar det också till andra faktorer som exempelvis hedonism, 

vilket skulle kunna förklara varför variabeln funktionalitet inte får en hög koppling gentemot 

impulsköp. Möjligtvis kan även stress vara en bakomliggande förklaring till detta, då 

sökandet för effektivisering kan ha motiverat respondenterna att köpa sådant som de behöver 

och vill ha på samma shoppingrunda, då detta leder till sparad tid och minskad stress. På så 

sätt kan konsumenten uppnå det som Jeon, Jang och Barret (2017), samt Kim, Lee och Chung 

(2013) beskriver, högre upplevd kvalitet än upplevd uppoffring. Det kan därmed ses ett 

samband mellan nytta och minskad benägenhet att handla impulsivt, men detta är inte 

tillräckligt starkt för att stödja hypotes 3: Konsumenter som relaterar shopping med nytta är 

mindre benägna att handla impulsivt. 

 

 

5.2.3 Materialism 

Av alla konstrukt var korrelationen starkast mellan “impulsköp” och “materialism” (,573**), 

vilket även andra tidigare forskare har påvisat (Japutra, Ekinci & Simkin 2017; Jones et al. 

2003). I enkäten angav 21,9 procent av respondenterna att de var mer positiva till påståendet 

“när jag ser något jag vill ha köper jag det direkt” vilket tidigare tagits upp av Japutra, Ekinci 

och Simkin (2017) samt Jones et al. (2003) där de påstår att impulsköp görs för att 

tillfredsställa sina behov, materialism används i dessa avseenden för att dämpa ångest hos 

individen. Detta skulle därmed kunna kopplas till de hedoniska faktorerna som uppstår vid 

konsumtion. Därtill angav 16,3 procent att de köper onödiga saker som de egentligen inte 

behöver, vilket kan likställas med vad flertalet forskare beskriver, där de förklarar hur 

förvärvandet av materiella varor ses som ett livsmål hos materialistiskt inställda individer 

(Chan, Berger & Van Boven 2012; Dey & Srivastava 2017; Dittmar 2005a; Dittmar 2005b; 

Dittmar, Beatty & Friese 1996; Japutra, Ekinci & Simkin 2017; Jones et al. 2003; Wicklund 
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& Gollwitzer 1981). Däremot så representerar inte denna siffra alla konsumenter som ansågs 

ha ett impulsivt konsumtionsmönster, dock skulle detta kunna bero på att konsumenterna inte 

förstår innebörden av “onödiga saker” då merdelen av vår konsumtion inte berör våra 

essentiella krav för överlevnad. 

Baserat på enkätresultatet har många respondenter tagit avstånd när det gäller att förvärva 

produkter för att skapa en bättre image hos andra människor. Endast 6,6 procent instämde 

med påståendet och detta skiljer sig från vad tidigare forskare har funnit då de kopplar 

samman symboliskt motiv med inköp (Chan, Berger & Van Boven 2012; Coley & Burgess 

2003; Dey & Srivastava 2017; Dittmar 2005a; Dittmar, Beattie & Friese 1995; Dittmar, 

Beatty & Friese 1996). Dock kan resultatet ifrågasättas eftersom det kan finnas en risk att 

detta är något som respondenterna inte vågar erkänna då det kan ses som ett ytligt sätt att 

konsumera, trots att det vanligtvis är en stark motivation för konsumtion. Något att ha i åtanke 

däremot är att det inte heller är helt säkert att respondenterna är medvetna om detta, utan att 

det delvis är en omedveten process. Vi anser därmed att det krävs ytterligare fördjupad 

forskning inom området för att med säkerhet kunna bedöma hur stor betydelse den har för 

konsumering.  

Vidare i resultatet angav nästan hälften av respondenterna (48,3 procent) att de köper saker 

som passar in på deras ideala självbild. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att Sverige är ett 

land med stor frihet att uttrycka sig, där individer inte lika lätt döms för att vara bättre eller 

sämre än någon annan jämfört med många andra länder som upplever en högre grad av 

förtryck. Svenskar har på senare år blivit mer oberoende av varandra, vilket gör att varje 

individ har börjat tänka mer på sig själv och gör saker som höjer sin egen nytta. Tidigare 

studier har gjorts i individualistiska länder såsom USA, där en stark positiv koppling kunde 

ses mellan impulsköp och självförverkligande (Chan, Berger & Van Boven 2012; Dey & 

Srivastava 2017; Dittmar 2005a; Dittmar, Beatty & Friese 1996; Hausman 2000). Eftersom 

Sverige klättrar allt högre på individualismskalan men även gillar att njuta av livet kan detta 

vara en förklaring till den höga koppling som resultatet visar inom impulsbeteende. Detta kan 

även ses i dagens marknadsföring där fokus har gått över till att framhäva hur omgivningens 

syn på individen kan förbättras av att äga produkten, istället för att visa på användarvärdet 

som konsumenten kan få ut genom produkten. I samband med den starka positiva 

korrelationen mellan materialism och impulsköp kan hypotes 4: Materialistiska individer är 

mer benägna att genomföra impulsköp därmed stödjas. 
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5.3 EXTERNA FAKTORER 
Till de externa faktorerna räknas enbart konstruktet marknads- och shoppingmiljö. Begreppet 

kommer att teoretiskt redovisas samt kopplas ihop med våra resultat för att kunna styrka eller 

avfärda den valda hypotesen. 

 

5.3.1 Marknads- och shoppingmiljö 

I det sista konstruktet kollade vi på de externa faktorerna. Korrelationsanalysen visar här ett 

positivt samband på (,282) mellan impulsköp och miljö vilket visar på att miljön har en 

mindre relevans för att uppmuntra impulsköp än vad som tidigare trotts (Coley & Burgess 

2003; Iyer 1989; Rook & Fisher 1989; Xiao & Nicholson 2013). Endast 29,4 procent av 

respondenterna var positivt inställda till påståendet “Reklam online (e-mail, sociala medier, 

webbsidor) påverkar mig till att köpa saker”. I tidigare studier har det setts ett samband 

mellan webbaserad reklam och impulsköp (Dash 2018; Dawson & Kim 2009; 

Muruganantham & Bhakat 2013) dock i större utsträckning än vad våra resultat visar. En 

möjlig förklaring till att en så liten andel påverkas av reklam online kan vara att många kan 

uppleva mer förtroende i att kunna känna och se produkten framför sig. Även här skulle 

nyttan kunna kopplas, då effektivitet eftersöks där respondenterna vill köpa rätt produkt på 

kort tid. En annan förklaring skulle kunna vara att shopping kulturen i Sverige skiljer sig 

något från den amerikanska där andra studier har gjorts. Detta då butikerna ofta erbjuder 

bättre förmåner och rabatter än vad vi är vana vid i Sverige som därför kan ses som mer 

lönsamma att ta tillvara på, samt att amerikaner ofta använder sig utav aggressivare 

marknadsföring som gör att konsumenter uppmärksammar kampanjer i en större utsträckning. 

När det kom till spontan shopping höll 36,6 procent av respondenterna med om att de köper 

mer spontant online än i butik vilket visar på att spontana köp inte sker mer online utan mer i 

den fysiska butiken, detta motsäger Dawson och Kim (2009) samt Lim och Dubinsky (2004) 

som menar att impulsköp sker mer online på grund av den ökade bekvämligheten internet-

handel medför. 

Vid frågan om respondenterna tyckte om att handla online på grund av chansen att upptäcka 

nya intressanta produkter fick svarsalternativen 5–7 34,5 procent. Dock var respondenterna 

delade i sina åsikter, vilket visar att Dawson och Kim’s (2009) påstående om att impulsköpen 

ökar på webben på grund av det konstanta flödet av reklam kan stämma för endast en del 

respondenter.  Därtill uppgav 73,9 procent att online handel motiverar dem till att konsumera 

utöver de fysiska butikernas öppettider, vilket stärker Dash (2018) påstående om att 
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flexibiliteten genom e-handeln har fått allt fler konsumenter motiverade till att handla på 

internet. Även på frågan om huruvida gratis leverans motiverar respondenterna att konsumera, 

visade respondenterna ett starkt instämmande resultat där hela 75,7 procent svarade mellan 

alternativ 5–7, detta bekräftar ytterligare Dawson och Kim’s (2009) påstående avseende att 

gratis frakt ökar graden av konsumtion. Även här skulle nyttan kunna kopplas till, då 

respondenterna söker efter fördelar som tillfredsställer deras behov. Däremot var 

respondenterna splittrade i om de var villiga att lägga till produkter för att nå upp till 

beloppsgränsen för gratis frakt, där endast 35 procent var villiga till detta. Majoriteten av 

respondenterna (51,3 procent) instämde helt eller delvist med att de föredrog att handla på 

internet istället för att åka till butiken. Detta kan kopplas till Dawson och Kim (2009) samt 

Lim och Dubinsky´s (2004) påstående om att konsumenter motiveras av att handla online 

eftersom att det är bekvämt och sparar tid.   

Slutligen ansåg 32,3 procent av respondenterna att de blev mer motiverade av att konsumera 

om miljön i butiken överträffade deras förväntningar. Flertalet forskare har sett ett samband 

mellan den externa miljön i butiken och impulsköp (Chang, Eckman & Yan 2011; Coley & 

Burgess 2003; Eroglu & Machleit 1993; Iyer 1989; Mitchell 1994; Rook & Fisher 1989; 

Solomon 2014; Xiao & Nicholson 2013), däremot kan detta inte styrkas helt utifrån analysen 

då korrelationen mellan konstrukten låg på ,282. Att detta inte helt kunde styrkas visar att 

miljön har en mindre betydelse för att uppmuntra köp. Detta i sig blir en stark motsägande 

faktor till konsumentpsykologins teorier som lägger stort fokus på hur butiksinredning och 

produkt- samt skylt placeringar kan öka försäljningen markant (Chang, Eckman & Yan 2011; 

Coley & Burgess 2003 Eroglu och Machleit 1993; Iyer 1989; Mitchell 1994; Rook och Fisher 

1989; Solomon 2014; Tellegen 1982; Xiao & Nicholson 2013). Butiker lägger ofta mycket 

resurser för att förbättra butiksmiljön i tron om att på så sätt öka försäljningen. Även digitala 

plattformar fokuserar mycket på utformningen i sin marknadsföring för att nå bättre 

försäljningssiffror (Dash 2018; Dawson & Kim 2009, Muruganantham & Bhakat 2013).  

Resultatet visar på att det kan finnas en övertro på miljöns påverkan och att detta får för 

mycket fokus gentemot dess betydelse. Dock menar Tellegen (1982) att konsumenter med 

hög uppfattningsförmåga lättare påverkas av stimuli och är mer benägna att uppmuntras till 

impulsköp, detta kan förklara varför vissa respondenter påverkas av miljön och vissa inte, 

endast 6,1 procent svarade 7 “instämmer helt” på denna fråga, vilket kan tyda på att dessa 

respondenter har en högre uppfattningsförmåga och är mer känsliga för externt stimuli än 

andra. Det kan inte heller uteslutas att respondenterna inte själva vet hur de påverkas av 
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miljöfaktorer utan att detta är en till stor del en omedveten process, vilket gör att det går att 

ifrågasätta resultatets reliabilitet. Därför anser vi att detta kräver fortsatt forskning. Resultatet 

visar att en del faktorer påverkar och att det finns ett visst samband, vi kan däremot inte 

utifrån vår analys styrka hypotes 5: Miljöfaktorer har en positiv påverkan på impulsköp 

 

5.4 MULTIVARIAT REGRESSIONSANALYS 
Genom regressionsanalysen kunde det påvisas att tre faktorer tillsammans står för nästan 50 

(45,3) procent av variansen för impulsköp. Utav dessa faktorer hade materialism (,735) 

starkast påverkan på impulsköp, vilket stämmer överens med vad tidigare forskare har sett 

(Japutra, Ekinci & Simkin 2017; Jones et al. 2003). Även emotionell känslighet (,404) 

påverkade impulsköp till stor del, vilket också är teoretiskt överensstämmande (Lejoyeux et 

al. 2005; Sneath, Lacey & Kenneth-Hensel 2009; Rook & Gardner 1993; Tauber 1972; Youn 

& Faber 2000), där nöje (,241) hade ett något mindre men betydande påverkan. 

Nöjesfaktornens påverkan visar sig dock vara mycket mindre än dess tidigare ansedda 

påverkan i teorin, där den ses vara mer betydelsefull för impulsköp (Bloch och Richins 1983; 

Holbrook och Hirschman 1982; Roos & Holmberg 2011).  

I regressionsanalysen kunde det inte heller konstateras en koppling mellan miljö och 

impulsköp samt funktionsbaserad konsumtion och impulsköp. Detta då det inte fanns någon 

signifikans eller korrelation i analysmodellen (återfinns i appendix). Eftersom miljö inte 

visade sig vara en betydande faktor för impulsköp motsäger detta tidigare teori som menar att 

stimuli både i fysisk miljö och på digitala plattformar ökar graden av impulsköp (Chang, 

Eckman och Yan 2011; Dawson & Kims 2009; Eroglu och Machleit 1993; Mitchell 1994; 

Solomon 2014). Vad gäller resultatet från den funktionsbaserade konsumtionen motsäger 

detta också tidigare studier som menar att konsumenter som shoppar efter behov gentemot 

nöje är mindre benägna att köpa på impuls (Babin, Darden & Griffin 1994; Childers et al. 

2001; Kim, Lee & Kim 201; Scarpi 2012). 

I Spearmans rho analysen kunde det urskiljas ett samband mellan nöje, materialism samt 

emotionell känslighet. Vid en regressionsanalys där nöje låg som moderator fick modellen 

värdet ,505 inräknat med materialism och emotionell känslighet (materialism och emotionell 

känslighet är prediktorer för nöje). När det istället undersöktes impulsköp som en moderator 

för materialism, nöje och emotionell känslighet ligger respektive siffra på 0,453. Individuellt 

mäter materialism 0,735 mot impulsköp, emotionell 0,404 samt nöje 0,241. Tillsammans 
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förklarar nöje, materialism och emotionell känslighet 45,3 procent av impuls begreppet. 

Vidare kan begreppet nöje ses tidigare vara indirekt kopplat mot emotionell känslighet och 

materialism i den mån att begreppen anses kunna dämpa ångest och depression (Lejoyeux, 

Bailly, Moula, Loi & Adés 2005; Rook & Gardner 1993; Sneath, Lacey & Kenneth-Hensel 

2009; Sneath, Lacey & Kenneth-Hensel 2009; Tauber 1972; Tellegen 1982; Youn & Faber 

2000). Detta kan tänkas ske genom innehav av vissa produkter vilket ofta i sin tur leder till 

fler tvångsmässiga inköp (Japutra, Ekinci & Simkin 2017; Jones et al. 2003), eller vid själva 

förvärvet (Dittmar 2005b; Park, Kim & Forney 2006; Rook 1987).  

Materialism och förvärvandet av varor kan även ses som en nyckel till lycka (Dittmar 2005b), 

detta då genomförandet av impulsköp kan leda till tillfälliga lyckorus och en känsla av 

verklighetsflykt från en negativ sinnesstämning (Roos & Holmberg 2011). Fördelarna fås 

både genom impulsköpet i sig, men även genom användningen av den nya produkten (Park, 

Kim & Forney 2006; Rook 1987). Vissa forskare menar att denna positiva höjning i 

sinnesstämningen är den starkast motiverande faktorn till att genomföra ett impulsköp (Faber 

& Christenson 1996). Nedan i Figur 3 har en analysmodell utifrån dessa begrepp upprättats, 

där impulsköp agerar som moderator medan materialism, nöje samt emotionell känslighet 

fungerar som prediktorer. Vidare beskrivs också sambanden mellan dessa i modellen, vilket vi 

har nämnt ovan. 

 

Figur 3: Analysmodell för impulsköp 
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6 SLUTSATS 
Resultatet av studien visade på tre prediktorer för impulsköp. Dessa tre förklarade 

tillsammans nästan 50 procent av variansen för impulsköp och bestod utav materialism, nöje 

och emotionell känslighet. Den högst betydande faktorn i modellen var materialism, vilket 

betyder att det är den mest betydelsefulla faktorn för att uppmuntra impulsköp. I stora drag 

innebar materialistisk inställning hos respondenten att produkterna som fås genom 

konsumtionen blir ett sätt att uttrycka sig själv, komma närmare sitt ideala jag, samt förbättra 

sin självbild. Den andra faktorn som förklarar impulsköp var emotionell känslighet, här 

upplever konsumenten en ökad positiv sinnesstämning av sin konsumtion vilket skedde 

genom humörförbättring. Viktigt att notera är att en stor andel av respondenterna 

konsumerade för att belöna sig själva, vilket också betyder att de grundar sin konsumering 

baserat på emotionella känslor. Den prediktor som hade minst påverkan i modellen var då 

nöje. Individerna i studien blev mer motiverade av den sociala faktorn men även av 

nöjesfaktorn som konsumtionen innebar. Genom våra resultat så kunde det inte konstateras 

finnas en stark korrelation mellan konsumtion och kön, det kunde inte heller påvisas något 

starkt samband mellan miljöfaktorer och impulsköp samt funktionalitet och impulsköp vilket 

motsäger tidigare resultat. 
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7 BIDRAG 

Resultaten som framkom genom denna studie visade att materialism var den absolut starkast 

drivande faktorn för impulsköp. Resultaten visade att respondenterna ofta konsumerade för att 

öka sitt självförverkligande genom att köpa produkter som beskrev deras ideala jag. Även 

emotionella faktorer såsom att shoppa för att bli på bättre humör och minska stress visade sig 

vara en faktor som uppmuntrade konsumenter till att utföra impulsköp. Detta är något som 

konsumenter kan ha nytta av för att bli mer medvetna om bakgrunden till deras konsumtion, 

men också för marknadsförare då de får bättre kunskap om vilka faktorer de ska fokusera på 

för att locka konsumenter till att genomföra köp. Resultatet visade även en mer jämställd bild 

av könsfördelningen gällande impulsköp än från tidigare studier utomlands.  
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Resultatet från vår studie visade till skillnad mot studier gjorda i USA och Asien att 

konsumtionsmönstret var relativt lika könen emellan. Vi anser därför att det bör göras fler 

studier med fokus på skillnad i konsumtion mellan könen i Sverige, samt studier som jämför 

Sverige med andra delar av världen för att kartlägga anledningar till varför vårt land skiljer sig 

i könsbaserad konsumtion. Eftersom vi fann ett samband mellan procentandelen som shoppar 

vid upplevd stress och nedstämdhet, och statistiken över stressade och deprimerade svenskar 

anser vi att detta kräver ytterligare forskning för att med säkerhet kunna säga ifall det finns ett 

samband. Då studien fann att respondenterna shoppade på grund av materialistiska 

värderingar, men dock inte för att uppnå en bättre image vilket är något många forskare 

hävdar, anser vi att det krävs ytterligare grund och olika infallsvinklar för att säkerställa detta. 

Det kan finnas en risk att respondenterna inte vågar erkänna detta, eller själva inte är 

medvetna om att det är ett skäl till att de konsumerar vissa typer av varor, det kan därför 

behöva undersökas med mindre direkta frågor där respondenten inte vet att det är dennes 

materialistiska värderingar som undersöks. Då miljöfaktorerna hade en så pass liten påverkan 

bland respondenterna, medan de tar så pass stor plats i teorin anser vi att det borde göras fler 

studier på hur mycket dessa egentligen påverkar impulsköp och om det är alla eller endast 

vissa högkänsliga individer som påverkas av dessa faktorer.  
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10 APPENDIX 
Enkätfrågornas teoretiska anknytning 

Här ses tabeller över de teorier som använts till frågorna som enkäten bygger på. Dessa delas 

också upp i de konstrukt som sedan är tänkta att kunna styrka eller avfärda våra givna 

hypoteser. 

Nöje 

Fråga: Teorikoppling: 

1. Jag finner nöje i att shoppa med mina 

vänner eller familjemedlemmar  

Ofta är det den sociala aktiviteten i shopping 

som inbringar glädje och inte 

konsumeringen i sig (Brown 1997; Dey & 

Srivastava 2017; Evans, Foxall & Jamal 

2008; Hausman 2000; Holbrook & 

Hirschman 1982; Rook 1987; Tauber 1972). 

2. Shopping är ett bra tidsfördriv när det inte 

finns annat att göra 

Shopping inom det hedoniska synsättet ser 

konsumtionen vara kopplat till de 

underhållande aspekterna så som tidsfördriv 

och nöje enligt Bloch och Richins (1983); 

Hausman (2000); Holbrook och Hirschman 

(1982); Park, Kim & Forney (2006) & Rook 

(1987). 

3. Jag shoppar för att jag vill, inte för att jag 

behöver det 

Hedonism kopplar konsumtion till att ha 

roligt, det är inte inköpet i sig som är 

huvudmålet utan det är tillfredsställelsen av 

de nöjesrelaterade behoven som är viktiga 

(Bloch och Richins 1983; Hausman 2000; 

Holbrook och Hirschman 1982; Park, Kim 

och Forney 2006; Rook 1987).  

4. Jag finner ett nöje i att shoppa Nöje kan kopplas till hedonisk konsumtion 

där konsumenten söker njutning, nöje, 
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sensorisk stimulering och fantasi (Bloch och 

Richins 1983; Hausman 2000; Holbrook och 

Hirschman 1982; Park, Kim och Forney 

2006; Rook 1987). Nöjesbaserad 

konsumtion kan också ses vara positivt 

kopplad till impulsköp (Dey och Srivastava 

2017; Hausman 2000; Kacen & Lee 2002; 

Tauber 1972). 

5. Jag ser shopping som ett intresse Konsumtion idag har enlig Dittmar, Beattie 

och Friese (1996) fått en annan innebörd, 

konsumtionen har blivit en vardagsaktivitet 

för självuttryck och humörförbättring. Roos 

och Holmberg (2011) bygger vidare på detta 

och menar även att impulsköp hos vissa 

individer kan leda till kortvariga lyckorus 

och en känsla av verklighetsflykt vilket 

förstärker beteendet hos individen.  

 

Emotionell känslighet 

Påstående: Teorikoppling: 

6. Jag shoppar när jag är stressad och vill 

slappna av 

Individer som genomgår en depression eller 

känner en hög grad av stress och ångest är 

mer benägna att genomföra impulsköp i ett 

försök till att lindra sitt tillstånd (Lejoyeux, 

Bailly, Moula, Loi & Adés 2005; Sneath, 

Lacey & Kenneth-Hensel 2009; Rook & 

Gardner 1993; Tauber 1972; Youn & Faber 

2000). 

7. Jag shoppar när jag känner mig nedstämd Forskare har funnit ett samband mellan 
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och vill finna tröst eller bli på bättre humör impulsköp och depression (Lejoyeux, 

Bailly, Moula, Loi & Adés 2005; Sneath, 

Lacey & Kenneth-Hensel 2009; Tauber 

1972; Tellegen (1982). Det har också visat 

sig att individer med en negativ 

sinnesstämning kan använda sig utav 

impulsköp för att finna tröst vid ökad ångest 

eller vid en upplevd besvikelse. (Luomala & 

Laaksonen 1997; Sneath, Lacey & Kenneth-

Hensel 2009; Youn & Faber 2000). Faber 

och Christenson (1996) menar även att 

belönings faktorn genom humörförbättring 

är den starkast motiverande faktorn till att 

genomföra ett impulsköp.  

8. Att shoppa får mig att må bättre Shopping kan hos vissa individer i första 

hand vara en källa till nöje och socialt 

umgänge. Många individer har visat sig 

shoppa på impuls i dessa avseenden. Trots 

detta är huvudmålet här inte köpet i sig, utan 

den sociala aktiviteten och känslan av nöje 

det inbringar hos individen (Dey & 

Srivastava 2017; Evans, Foxall & Jamal 

2008; Hausman 2000; Holbrook & 

Hirschman 1982; Rook 1987; Tauber 1972). 

Vissa forskare menar att det finns ett 

samband mellan impulsköp och en positiv 

sinnesstämning.  (Beatty & Ferrell 1998; 

Luomala 2002; Rook & Gardner 1993) 

9. Jag shoppar för att belöna mig själv Impulsköp kan påverkas positivt när det 

agerar som en självbelöning när 

konsumenten exempelvis uppnått ett 

långsiktigt mål såsom en tentamen eller vid 
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viktnedgång (Hausman 2000). 

 

Funktionalitet / nytta 

Påstående: Teorikoppling: 

10. Jag ser shopping som en arbetsrelaterad 

syssla, ett onödigt ont 

Utilitaristiskt beteende vid konsumtion kan 

enligt Babin, Darden och Griffin (1994) ses 

som en arbetsmentalitet där vissa 

konsumenter ser shopping som en 

arbetsrelaterad syssla eller ett “uppdrag” där 

lyckad shopping kunde ses vara kopplad till 

tidseffektivitet eller om målet med 

shoppingturen hade uppnåtts. 

11. Shopping ska vara tidseffektivt Kim, Lee och Kim (2011) förklarar att 

konsumenter som utgår från utilitarism 

föredrar att söka efter bekvämlighet, 

prissänkningar och smart shopping.  

Användarvärdet ligger här i att effektivt 

köpa rätt produkter på en så kort tid som 

möjligt (Babin, Darden & Griffin 1994; 

Childers et al. 2001; Kim, Lee & Kim 

2011).  

12. Jag shoppar för att jag behöver det, inte 

för att jag vill 

Inom utilitarism är utgångspunkten för ett 

köp baserat på funktionalitet och syfte (Kim, 

Lee & Kim 2011; Scarpi, Pizzi & Visentin 

2014). Tidigare studier av Rook och Fisher 

(1995) diskuterar hur förekommande av 

impulsköp baseras på konsumenters 

normativa bedömningar, där värdering 

grundas på huruvida köpet anses vara 
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lämpligt inom en viss situation. När det 

kommer till sambandet mellan utilitarism 

och impulsköp argumenterar Rook (1987) 

för att de behoven oftast är svåra att mätta, 

det är istället de hedonistiska behoven som 

tillfredsställs vilket även Babin, Darden och 

Griffin (1994) samt Hausman (2000) 

poängterar. 

13. Jag försöker alltid effektivisera min 

shoppingrunda 

Utilitarism fokuserar på konsumenters 

strävan för mindre ansträngning och ökad 

tidsbesparing under köpprocessen (Babin, 

Darden & Griffin 1994; Childers et al. 2001; 

Kim, Lee & Kim 2011). Perspektivet 

baseras till stor del av planering där 

målinriktad informationssökning med 

utgångspunkt från konsumentens motiv är 

en viktig faktor som bidrar till ett mer 

effektivt köp (Jeon, Jang & Barret 2017; 

Kim, Lee & Kim 2011). Kim, Lee och 

Chung (2013) menar att konsumenterna 

uppnår funktionalitet genom deras 

normativa värderingar, som bidrar till 

skapandet av ett utilitaristiskt värde.  

14. När jag shoppar så vill jag hitta det jag 

ska snabbt 

Användarvärdet ligger här i att effektivt 

köpa rätt produkter på en så kort tid som 

möjligt (Babin, Darden & Griffin 1994; 

Childers et al. 2001; Kim, Lee & Kim 

2011). Även konsumering på webben är 

enligt Scarpi (2012) riktat mot effektivitet 

då det gäller att hitta produkten utan att 

slösa tid. 
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15. Jag blir irriterad när jag inte hittar vad 

jag söker efter i den första butiken och 

måste besöka en annan butik 

Utilitarism fokuserar på konsumenters 

strävan för mindre ansträngning och ökad 

tidsbesparing under köpprocessen (Babin, 

Darden & Griffin 1994; Childers et al. 2001; 

Kim, Lee & Kim 2011). Lyckad shopping 

kunde ses vara kopplad till tidseffektivitet 

eller om målet med shoppingturen hade 

uppnåtts (Babin, Darden & Griffin 1994) 

16. Jag shoppar enbart det jag ska ha Konsumenter tenderar att enbart navigera till 

de kategorier som innehar produkter som de 

redan innan hade bestämt skulle inhandlas 

och checkar sedan ut (Scarpi 2012).  

 

Materialism 

Påstående: Teorikoppling: 

17. När jag ser något jag vill ha så köper jag 

det direkt 

Materialism är starkt kopplat till impulsköp, 

dessa individer dämpar sin ångest genom 

innehav av vissa produkter och hängivenhet 

till ett visst varumärke kan då tendera i en 

högre grad av tvångsmässigt inköp (Japutra, 

Ekinci & Simkin 2017; Jones et al. 2003). 

Dittmar (2005b) menar även att individer 

använder konsumtion som en strategi för att 

hantera de avvikelser som finns i självbilden 

hos individen vilket blir ytterligare en 

förutsättning för tvångsmässiga inköp.  

18. Jag köper saker för att få en bättre image 

hos andra 

Individer förvärvar materiella saker för att 

uppnå en högre social status eller för att få 

tillhörighet till en viss social grupp (Chan, 
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Berger & Van Boven 2012; Dey & 

Srivastava 2017; Dittmar 2005a; Dittmar, 

Beatty & Friese 1996; Hausman 2000), där 

flertalet forskare skiljer män och kvinnor 

när det gäller motiv till ett inköp (Coley & 

Burgess 2003; Dittmar 2005a; Dittmar, 

Beattie & Friese 1995). Impulsköp har 

också setts ha en positiv påverkan när 

konsumenten vill höja sitt 

självförverkligande (Dittmar 2005b; 

Hausman 2000; Japutra, Ekinci & Simkin 

2017; Wicklund & Gollwitzer 1981).  

19. Jag spenderar mycket pengar på 

shopping. 

Individer som stödjer materialistiska 

värderingar ser förvärvandet av varor som 

en nyckel till lycka samt självdefinition 

vilket är ett centralt mål för deras 

identitetskonstruktion (Dittmar 2005b; 

Japutra, Ekinci & Simkin 2017; Jones et al. 

2003). Dessa individer kan ofta utföra 

oplanerade köp på impuls när de finner 

något som tillfredsställer deras behov. 

(Hausman 2000; Japutra, Ekinci & Simkin 

2017; Jones et al. 2003).  

20. Produkter jag köper passar in på min 

bild av hur jag vill vara  

Varor som köps på impuls kan i vissa fall 

projiceras på personens självbild. Det finns 

en symbolisk potential hos dessa varor som 

bidrar till identitetskonstruktion för 

konsumenten (Chan, Berger & Van Boven 

2012; Dey & Srivastava 2017; Dittmar 

2005a; Dittmar, Beatty & Friese 1996). 

Konsumtion av varor kan i dessa fall 

användas som en metod för individer att 
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förändra sitt sanna jag mot sitt ideala jag 

(Dittmar, Beattie & Friese 1996).  

21. Jag handlar oftast onödiga saker som jag 

egentligen inte behöver 

Materialistiskt inställda individer baserar 

sina livsmål på förvärvandet av materiella 

varor (Chan, Berger & Van Boven 2012; 

Dey & Srivastava 2017; Dittmar 2005a; 

Dittmar 2005b; Dittmar, Beatty & Friese 

1996; Japutra, Ekinci & Simkin 2017; Jones 

et al. 2003; Wicklund & Gollwitzer 1981). 

Impulsköp hos dessa individer anses bero på 

ett behov av symbolisk säkerhet (Japutra, 

Ekinci och Simkin (2017). Det finns ett 

starkt samband mellan impulsköp och 

materialism då materialistiskt inställda 

individer dämpar sin ångest genom innehav 

av vissa produkter och varumärken, vilket 

kan tendera att leda till en högre grad av 

tvångsmässiga inköp (Japutra, Ekinci & 

Simkin 2017; Jones et al. 2003).  

 

  

Marknads- och shoppingmiljö 

Påstående: Teorikoppling: 

22. Reklam online (e-mail, sociala medier, 

webbsidor) påverkar mig till att köpa saker 

Rook och Fisher (1989) menar att 

impulsköp drivs av stimulering, där Coley 

och Burgess (2003) samt Iyer (1989) 

påpekar att graden av impulsköp ökar när 

konsumenter utsätts för externa stimuli. 

Webbaserad reklam är idag en viktig extern 

faktor för impulsköp, reklam påverkar 
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konsumentens beslut om inköp positivt 

(Dash 2018; Dawson & Kim 2009; 

Muruganantham & Bhakat 2013). 

Impulsköp påverkas både av de externa och 

interna impulsstrategierna i detaljhandeln 

vilket i sin tur påverkar det externa stimuli 

(Xiao & Nicholson 2004) 

23. Jag köper mer spontant när jag handlar 

online än i butik 

Allt fler konsumenter handlar idag online 

(Dash 2018), det är därför viktig med en 

utförlig beskrivning av produktattributen för 

att kunna främja stimulans. Detta för att 

produkterna inte kan beröras eller prövas 

innan de köps (Lim & Dubinsky 2004).  

Konsumtion på Internet har minskat tiden 

och ansträngningen som krävs av 

konsumenten vilket gör att fler blir 

motiverade att handla online (Lim & 

Dubinsky 2004).  

24. Jag gillar att handla online eftersom det 

ofta dyker upp produkter som jag kan vara 

intresserad av 

Emotionella reaktioner gentemot annonser 

(Dash 2018; Muruganantham och Bhakat 

2013) ökar tendenserna för impulsköp 

eftersom konsumenterna konstant utsätts för 

reklam på webben (Dawson & Kim 2009). 

Dessa impuls strategier triggar igång en 

reaktion hos konsumenten som leder till 

inköp (Xiao & Nicholson 2013) 

25. Med Internet så känner jag att jag kan 

shoppa utöver butikernas öppettider 

Genom flexibilitet har både användare och 

applikationer på Internet vuxit lavinartat 

(Dash 2018) 

26. Jag blir mer motiverad av att handla hos 

webbsidor som erbjuder gratis leverans 

Det finns flera faktorer som påverkar 

konsumenten att göra impulsköp, företag 
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27. Jag lägger till produkter bara för att nå 

upp till beloppsgränsen för att få gratis 

leverans 

kan exempelvis använda sig utav externa 

marknadsföringskanaler för att locka nya 

och befintliga kunder till att göra impulsköp 

genom att exempelvis erbjuda gratis frakt 

eller varor (Dawson & Kim 2009) 

28. Jag föredrar att handla genom Internet 

för att slippa åka till butiken 

Genom de unika egenskaperna av 

interaktivitet, personifiering och flexibilitet 

har konsumentkretsen på Internet vuxit 

(Dash 2018). Konsumenter som värderar sin 

tid blir mer motiverade att handla online 

(Lim & Dubinsky 2004) Något annat som 

talar för en ökning av impulsköp online är 

den bekvämlighet som inte kan fås genom 

den traditionella shoppingturen i 

köpcentrumet eller på stan (Dawson & Kim 

2009; Lim & Dubinsky 2004) 

29. Jag blir mer benägen att shoppa om 

miljön i butiken överträffar mina 

förväntningar. (Musik, inredning, dofter 

etc.) 

Faktoren om uppfattningsförmåga menar att 

individer som är känsliga för stimuli från sin 

omgivning är mer benägna att genomföra 

impulsköp. Detta beror på att de är mer 

mottagliga för ljud, visuell kommunikation 

och andra marknadsförings stimulin, samt 

att de lätt fastnar i övertygande fantasier och 

minnesbilder (Tellegen 1982). Individer som 

är känsliga för stimuli beroende av miljön är 

mer benägna att impulsshoppa. De är då mer 

mottagliga för ljud, visuell kommunikation 

och andra marknadsförings stimulin (Eroglu 

& Machleit 1993; Mitchell 1994). 

Shoppingmiljön fungerar som en extern 

trigger som påverkar konsumentens 

beteende enligt Muruganantham och Bhakat 
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(2013) samt Chang, Eckman och Yan 

(2011). Butiker kan exempelvis spela musik 

som påverkar konsumenterna, de kan också 

sätta upp speglar, erbjudanden och placera 

varor strategiskt för att gynna impulsköp 

(Solomon 2014). 

 

Coefficients tabellen nedan visar de enskilda variablernas påverkan på impulsköp. Här visas 

även Nytta (funktionalitet) och Miljö som inte var signifikanta. 

 

 

 


