
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen
Sociologi D2

Den torftiga ekonomismen 

-

En kritik av rational choice theory utifrån Weber och Habermas

VT 2015
Författare: Jonn Berndtsson

Handledare: 

1



Sammanfattning

Uppsatsen handlar om huruvida sociologin fortfarande är relevant när ekonomivetenskapen breddar 

sitt studiefält till att inte längre vara självklart ekonomisk utan också ställa frågor som traditionellt 

legat på sociologins bord. Genom en teoretisk analys av statistiska resultat angående användandet 

av inköpslista i samband med matvaruinköp undersöker uppsatsen huruvida ekonomins klassiska 

handlingsteori, rational choice, och dess antaganden om homo economicus är tillräckligt för att 

förklara de resultat som uppkommer. Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande, och 

Webers handlingsteori används som exempel på utpräglat sociologiska handlingsteorier vars 

förklaringsförmåga av de uppkomna resultaten jämförs med rational choice theory. Arbetet visar hur

ekonomivetenskapen i sin strävan att bredda sitt studiefält behöver ifrågasätta vissa klassiska 

antaganden, något som under senare årtionden har inträffat, och att sociologin kan ge förklaringar 

där klassisk ekonomisk teori faller kort.

Sökord: Rational choice theory, kommunikativt handlande, beteendeekonomi, Jürgen Habermas, 

regressionsanalys.
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1 Inledning

Man skulle kunna påstå att sociologi som samhällsvetenskap lider av att vara alltför bred i sitt 

studiefält. Sociologin tar på sina axlar att försöka förklara inte bara människans sociala samspel i 

den lilla skalan utan även hur detta gestaltar sig på global nivå och därmed ge en förklaring för mer 

eller mindre allt mänskligt samspel. Statsvetenskap fokuserar på de institutionella ramarna för 

människans politiska spel och ekonomivetenskapen studerar människan som ekonomisk handlande 

varelse, oftast under strikt förenklade antaganden. När det gäller nationalekonomi så har den under 

senare tid så sakteliga börjat utöka sitt studiefält genom att göra sina antaganden mindre strikta, 

dock utan att helt överge dem och därmed intresserat sig för frågor som inte är av enbart rent 

ekonomisk natur. Det finns säkert många namn för detta med det som förefaller vanligast är 

beteendeekonomi (behavioral economics). Det intressanta med den här förskjutningen i 

ekonomivetenskapen är i min mening hur den hanterar de situationer där de antaganden den alltid 

har vilat på inte längre självklart gäller och hur nära den då kommer de frågor som sociologin 

ständigt brottas med i samband med detta. Det förefaller mig därför som om sociologin kanske 

redan besitter delar av de verktyg som ekonomivetenskapen söker efter och att det därför kan vara 

passande att inte lämna frågor om ekonomiskt handlade enbart åt ekonomerna utan att ge sig i kast 

med dem även från en sociologisk infallsvinkel. I den lilla skala jag har möjlighet att undersöka 

dessa frågor ämnar jag därför i den här uppsatsen behandla en fråga som jag ser som ekonomisk till 

sin natur, nämligen användandet av inköpslista vid matvaruhandel. Detta ska jag göra genom att 

undersöka hur detta påverkas av olika socioekonomiska faktorer och jämföra resultaten från en 

statistisk undersökning med vad rational choice theory (RCT), den dominerande ekonomiska 

handlingsteorin, påstår. Jag ska också undersöka vad en renodlad sociologisk handlingsteori 

förutsäger angående detta handlande och därmed förhoppningsvis påvisa hur sociologin mycket väl 

kan vara till hjälp även vid frågor som vanligen ses som ekonomiska.

RCT är en modell för mänskligt handlande som framför allt förknippas med nationalekonomi men 

som även används i andra socialvetenskaper, i korthet kan den sammanfattas med att den utgår från 

att människors handlande kan förstås som om de är rationella varelser som försöker maximera sin 

egen (ekonomiska) nytta och som när de handlar använder de bästa tillgängliga medlen för att 

uppnå detta. Den är givetvis mer utvecklad och har som sagt utsatts för en del intern kritik under de 

senaste decennierna som ifrågasätter och undersöker modellens grundläggande antaganden men 

detta behandlas vidare i kapitel 4.
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1:1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att empiriskt undersöka mänskligt handlande i en utpräglat ekonomisk miljö, i 

det här fallet användande av inköpslista vid matvaruhandel samt att statistiskt analysera den 

empiriska datan och jämföra de framkomna resultaten med de teoretiska förutsägelser som klassisk 

ekonomisk RCT såväl som sociologiska handlingsteorier ger för de studerade situationerna.

Frågeställningar

1. Påverkas användande av inköpslista av socioekonomiska faktorer och i så fall vilka?

2. För vilka varor och under vilka omständigheter frångår en individ sin inköpslista?

3. Vad har sociologins teori att säga om detta område och hur stämmer det med de statistiskt 

framtagna resultaten?

2 Tidigare forskning

Frågeställningen ligger som framgår nära det forskningsområde som kallas beteendeekonomi 

(Behavioral economics), ett tvärvetenskapligt fält mellan psykologi och nationalekonomi med 

inslag av marknadsföringsteori och socialpsykologi. De arbeten som har gjorts på området 

problematiserar och komplicerar de antaganden om rational choice theory (RCT) och den 

ekonomiska människan som annars har präglat nationalekonomin i stor omfattning. För uppsatsens 

del så har jag däremot valt att undersöka just RCT som varande den dominerande ekonomiska 

teorin och sätta den i jämförelse med förklaringsförmågan hos utpräglat sociologiska 

handlingsteorier. Det är dock intressant att se vilka typer av arbeten som andra har genomfört och 

vilka resultat de har kommit fram till runt liknande frågeställningar.

Beteendeekonomins historiska bakgrund

Över lag kan det sägas att beteendeekonomis är en kritik mot de strikta antaganden som görs i 

klassisk ekonomisk teori kring den mänskliga naturen och den modell för mänskligt handlade som 

ligger till grund för dessa teorier. Den här kritiken har hämtat kraft både inifrån ekonomifältet självt 

men också från andra källor som matematik, psykologi och sociologi och en kort historisk översikt 

kan vara på sin plats. 

Från matematiken kommer kritik från John von Neumann som tillsammans med ekonomen Oskar 

Morgenstern gav ut boken Theory of games and economic behaviour 1944 där de båda kritiserar 

klassisk ekonomisk teori och antaganden om den rationella människan, de påpekar att frågan om 

slutmålet och lösningen att påstå att människan agerar för att tillfredsställa sina preferenser inte ger 
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en fullgod förståelse för individens handlande men använder det teoretiskt i sitt arbete. Istället 

fokuserar de på introduktionen av ”Games of strategi” i klassisk ekonomisk teori och därmed 

tanken att den största tillfredsställelsen kommer med olika handlingar beroende på vilka handlingar 

som utförs av andra aktörer (1944: 8-12).

I artikeln A Behavioral Model of Rational Choice kritiserar Herbart A Simon antaganden om den 

rationella människan på basis av att människan omöjligt kan ha fullständig information om sina val 

och utfallet av sina handlingar och att begränsningarna i information och beräkningsförmåga hos 

individen är en variabel som man måste ta hänsyn till när man talar om rationella val (1955: 99-

101).

Psykologerna Amos Tversky och Daniel Kahneman publicerade 1979 en artikel vid namn Prospect 

theory: An analysis of decision under risk där de presenterar sin ”prospect theory” som ett alternativ

då de anser sig ha funnit att tidigare teorier om val när osäkerhet råder inte har tagit hänsyn till 

människors tendens att undervärdera de osannolika möjligheterna för de mer sannolika och att 

människor ignorerar likheter mellan alternativ även då dessa kan ha utslag på deras respektive värde

(1979: 2, 10-12).

Beteendeekonomis teorier och tankar har bland annat tagit sig mer populärvetenskapliga uttryck i 

form av tankar om dess tillämpning i samhällsutformande i boken Nudge - Improving Decisions 

about Health, Wealth, and Happiness (2008) av ekonomen Richard H Thaler och Juristen Cass R 

Sunstein.

Kopplingar till sociologi

Inom sociologin så har givetvis rationalitet behandlats och de specifika tankarna kring rationellt 

handlande från ekonomin har både kritiserats såväl som används och modifierats. 

James S Coleman är en sociolog som arbetat mycket med rationella val och i The handbook of 

economic sociology från 1994 förklarar han sin syn på RCT i sociologin och hur de skiljer sig från 

den klassiska ekonomiska teorin. Han har där presenterat en syntes där klassisk ekonomisk teori och

sociologi båda bidragit med tankegods som bildar den RCT som Coleman använder sig av (1994: 

167-171). Mycket av detta material hämtar han från sitt större verk Foundations of social theory 

från 1990.
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Även Lars Udehn är en sociolog som arbetat med såväl frågor om ekonomiämnets förmåga att 

besvara frågor utanför de ekonomiska såväl som den grundläggande frågan om metodisk 

individualism, tanken att samhället kan studeras som ett aggregat av individer snarare än en 

holistisk helhet. Udehn förhåller sig kritisk till såväl metodologisk individualism (2001: 5) som 

ekonomiska rational choice-teorier intåg i andra samhällsvetenskaper. I Methodological 

Induvidualism – Background, history and meaning (2001) studerar han den metodologiska 

individualismens historia i samhällsvetenskap. Han klargör bland annat att RCT inte med 

nödvändighet vilar på en metodisk individualistisk bas men att att den ses som individualistisk kan 

förklaras med att den metodologiska individualismen finns i flera former som har striktare eller mer

tillåtande antaganden (2001: 288-290). Han berör också Colemans sociologi och hur denne höll sig 

till en form av metodisk individualism, men erkände att det fanns flera former än den (2001: 292-

293). Hela Colemans belägg för att vara metodologisk individualist behandlas sedan av Udehn på 

de efterföljande sidorna där Udehns kan sägas kritisera Colemans rena hållning till individualism 

(2001: 292-306). Udehn påpekar också att Weber, som är relevant senare i uppsatsen, även han var 

en metodologisk individualist (2001: 95-103).

I The limits of public choice – a sociological critique of the economic theory of politics ger sig 

Udehn i kast med att kritisera hur rational choise som teoretisk redskap används i statsvetenskap i 

den form som kallas ”public choice”. I denna kritik märks bland annat jämförelsen mellan public 

choices metodologiska individualism och det som kallas political sociology med en mer 

utomindividuel förklaringsmodell för politiska handlingar och skeenden (1996: 6-8 och 35).

Uppsatser med nära koppling till uppsatsens ämne och metod

Det finns givetvis en mängd olika exempel på uppsatser som behandlar liknande fenomen som 

denna och använder sig av likartade metoder för den som är intresserad av detta. Nedan följer ett 

urval jag har tittat igenom som publicerats inom något sånär nära tidsrymd.

I A Behavioral Decision Theoretic Perspective on Hedonic and Utilitarian Choice (2004), ett 

kapitel i antologin Inside Consumption: Frontiers of Research on Consumer Motives, Goals, and 

Desires (2004) så behandlar Uzma Khan, Ravi Dhar och Klaus Wertenbroch frågeställningen kring 

hur människor väljer mellan hedonistiska, njutningspräglade konsumtionsval och mer nyttobaserade

valmöjligheter. De erkänner att valet inte är rent kalkylerande utan kan vara känslostyrt. I artikeln så

försöker författarna sammanlänka olika forskningstraditioner kring frågeställningen och gör en 

sammanställning av teoretiska infallsvinklar för att resonera kring köpbeteenden. Arbetet präglas 
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främst av användande av identitetsbildningsteori och hur konsumenters skapande av sin egen 

självbild kan ge en förklaring till hedonistiska köpbeenden.

Pierre Chandon, Brian Wansink och Gilles Laurent tar i sin artikel A benefit congruency framework 

of sales promotion effectivness från Journal of Marketing (2000) upp frågan om hur kunder reagerar

på realisationserbjudanden och kommer fram till att såväl ekonomiska som icke ekonomiska 

faktorer är verksamma för att förklara hur lockande ett realisationserbjudande är för kunderna. 

Bland annat tar de upp betydelsen av upplevelsen av att göra en bra affär, nöjet i 

shoppingupplevelsen, bekvämligheten i att få veta var och när en bra affär kan göras och så klart 

den rena ekonomiska besparingen vid köpet jämfört med ett ordinarie pris. Metodologiskt så har de 

använt sig av statistiska beräkningsmodeller för att inte bara märka att olika förklarande faktorer 

existerar utan också för att hitta vid vilka typer av varor där de olika aspekterna av realisationen har 

gett störst effekt och därmed hur realisationserbjudanden för den typen av varor ska utformas.

Jag vill dock påpeka, och detta nämns explicit av Teck H. Ho, Noah Lim och Colin F. Camerer i 

Journal of Marketing Reasearch (2006) att beteendeekonomi som forskningsområde utvidgar 

omfattningen för RCT-modellen och försöker förbättra och modifiera den för att kunna förklara sina

forskningsrön och få en bättre förståelse för konsumentbeteenden. Den här uppsatsen försöker att 

applicera helt oberoende förklaringsmodeller kring mänskligt handlande för att få förståelse kring 

konsumentbeteenden som har undersökts (2006: 308).

Vidare kritik av rational choice theory

Då det är min uppfattning att beteendeekonomi är en intern kritik från det ekonomiska fältet mot 

RCT och den här uppsatsen är ett av flera exempel på sociologisk kritik kan det också vara lämpligt 

att se vilken kritik som framförs från andra socialvetenskapliga fält mot RCT.

Feministisk teori är ett av dessa fält och jag har tittat på några teoretiker som studerat RCT och dess

inverkan på feministisk teori såväl som det motsatta verkansförloppet och som framför kritik mot 

RCT som den allt överskuggande och förklarande handlingsteorin för socialvetenskaper. Den mest 

omfattande kritik som framförs angående RCT är, enligt vad Elizabet Anderson och Ann E. Cudd 

påpekar i antologin A Mind of one´s own – Femininst essays on reason an objectivity (2001), en 

diskursivt betonad kritik av hur teorin bidrar till sammankopplingen av maskulinitet och manlig 

karaktäristik med rationalitet och medvetet upplyst handlande (2001: 369, 398) samt av RCT:s 
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oförmåga att fullödigt förklara normformering och därmed normstyrt handlande (2001: 390-391, 

412-415).  Både Elizabet Anderson och Ann E. Cudd kommenterar dessa två kritiska ståndpunkter 

ytterligare i var sitt kapitel i ovan nämnda antologi. Deras angreppssätt är något olika men de anser 

båda att feministisk teori kan lära sig något av RCT men att det kräver förändrade antaganden eller 

speciella villkor. Ytterligare en infallsvinkel ges av Lourdes Beneria som skriver i Feminist 

economics today – Beyond economic man (2003) om hur framväxten av globala marknader formas 

av och formar kvinnors handlande, och framhåller det bristfälliga i att framställa oegennyttiga, 

vårdande handlingar som mjuka, kvinnliga och idealistiska. Hon menar att de måste ges plats i, och 

mer omfattande förklaras av, ekonomins handlingsmodeller om dessa ska vara tillfredsställande 

(2003: 217-130).

Med tanke på RCT:s intåg i politisk teori, vilket bland annat kan ses i den modell som kallas public 

choice theory, så är det naturligt att det även inom politisk teori framförs kritik mot RCT som 

modell för mänskligt handlande och de antaganden som modellen vilar på. Kristen Renwick 

Monroe sammanfattar, i The economic approach to politics – A critical reassessment of the theory 

of rational action (1991), på ett mycket bra sätt de invändningar och frågeställningar i förhållande 

till RCT som finns i politisk teori (1991: 7-22). Jon Elster undersöker vidare RCT:s gränser i 

antologin The limits of rationality (1990) där han genom upprepade empiriska exempel visar hur 

människor avviker från ett rationellt beteende (1990: 20-39). Han diskuterar också vilka möjliga 

alternativ som står till buds om man förkastar RCT (1990: 39-47). Även Donald P Green och Ian 

Shapiro kritiserar RCT i sitt verk Pathologies of rational choice theory – A critique of applications 

in political science (1994) där deras kritik främst riktar sig mot vad de upplever som RCT:s 

bristande förmåga att förklara empiriska resultat inom politiska studier (1994: 10-12, 33-46, 202-

204).

3 Metod

Datainsamling

Uppsatsen använder sig av en enkätundersökning, utformad för att täcka de vanligaste 

socioekonomiska faktorerna och beteenden kring inköpslistor. Respondenterna till undersökningen 

är inte utvalda i enighet med någon statistisk säkerställd metod då det är min mening att 

omfattningen av uppsatsen inte tillhandahåller tid eller budget för att möjliggöra detta. Istället har 

respondenter valts uppsökande genom att jag rört mig i offentliga miljöer och bett förbipasserande 

att fylla i enkäten. Sammantaget spenderades cirka 3 timmar per dag i knappt två veckor med 

insamlande av data. Det har både rört sig om centrala promenadstråk och om områden i direkt 
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anslutning till matvaruaffärer. Jag är medveten om att detta förfarande kan riskera ett skevt urval ur 

populationen och jag har försökt hålla mig medveten om detta och lägga märke till trender i vilka 

personer som tillfrågas när val mellan alternativ måste göras. Den främsta trend som jag 

uppmärksammade mig själv på var tendensen att inte tillfråga individer som med kroppsspråk tidigt 

visade sig ha bråttom, eller personer med händerna överfulla. En annan felkälla som kan tänkas ha 

haft inverkan är det faktum att materialet insamlades veckorna före och efter julhelgen 2012 vilket 

kan påverka individers användande av inköpslista. Skolterminens konstruktion gör dock att detta 

dessvärre är oundvikligt. Sammanlagt rör det sig om 110 respondenter som svarat på frågeenkäten. 

I utformandet av frågeenkäten valde jag att fokusera på de vanligen efterfrågade socioekonomiska 

faktorerna hos mina respondenter, ålder, kön, utbildningsnivå, inkomst, samboendeskap och barn, 

för att undersöka hur dessa korrelerar med användandet av inköpslista. Utbildningsnivå delades in i 

grundskola, gymnasium, högskolestudier och högskoleexamen. Inkomst delades in i decentiler av 

inkomst efter skatt, avrundade till närmaste 100 kr. Min bedömning var att detta skulle öka 

villigheten att dela med sig av informationen utan att kompromissa med vad jag eftersträvade att få 

reda på. Nämligen inkomsten som socioekonomisk skiljedelare, hur den ligger till i relation till 

andra, snarare än dess värde i kronor och ören.

Enkäten innehöll också frågor om respondenternas senaste matvaruköp, huruvida de använd och 

eventuellt frångått inköpslista och vilken typ av varor som i så fall köpts samt om barn var 

närvarande vi inköpet.

Enkäten i sin helhet finns tillgänglig i bilaga A.

Bearbetning av data

All information från enkäterna matades in i en databas i statistikprogramet SPSS och samtliga 

variabler gavs numeriska värden. Ålder matades in enligt de svar som getts utan vidare 

kategorisering. För inkomst så gavs svaren samma världen som den decentil som hade uppgetts, vad

det gäller utbildning så gavs de olika alternativen värdena 1-4, stigande med utbildningens 

omfattning med grundskola som 1 och högskoleexamen som 4. Angående frågan om barn så 

skapade två variabler, dels en där antalet uppgavs och dels en dummy-variabel som behandlade om 

respondenten hade barn alls eller inte, där att ha barn gavs värde 1 och att inte ha barn värde 0. 

Övriga svar var till sin natur sådan att de fanns två alternativ och med undantag av kön var det ett 

negativt och ett positivt svar, alla dessa variabler beskrevs som dummy-variabler där det negativa 
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svaret gavs värde 0 och det positiva svaret gavs värde 1. Vad gäller kön tilldelades kvinnor värde 0 

och män värde 1. Genomgående i min analys så använder jag begreppet signifikansvärde, som i 

tabellerna kallas ”sig.” Det är det värde som oftast kalls p-värde i statistisk analys. För den som är 

ovan med begreppen så gäller att ju lägre värde desto bättre, eller mer signifikant, är den statistiska 

modellen.

Genom SPSS var det sedan möjligt att genomföra både enkel och multipel regressionsanalys av de 

olika variablerna och hur de kan förklara användandet av inköpslista såväl som ifall den frångås. De

framtagna statistiska resultaten analyserades sedan i ljuset av de handlingsteorier som presenteras i 

kapitel 4 och teorierna användes för att försöka förklara hur och varför de resultat som framtagits 

blev som de blev. För en av frågeställningarna användes istället frekvensanalys, det vill säga att 

räkna hur ofta ett fenomen förekommer i en mätning. 

Metodologiska reflektioner

Från en etisk synvinkel så förefaller det mig som om uppsatsen och dess utformning är 

oproblematisk. Insamlandet av data har skett i offentliga miljöer och jag har inte varit i onödan 

påträngande i mitt kontaktsökande, data behandlingen har skötts korrekt och inte spritts vind för våg

även om enkäterna har varit helt anonyma och inte ens jag själv har en aning om vem som lämnade 

in vilken. Frågorna som undersöktes var vidare av en väldigt vardaglig natur och inte särskilt 

känsliga i grund och botten. 

Både enkätsvar och datafiler finns lagrade i anonym form för att säkerställa uppsatsens validitet om 

detta skulle behövas.

Uppsatsen är till sin natur undersökande och det statistiska urvalet som gjordes är alltför litet och 

skevt till förmån för julshoppande Borlängebor för att undersökningen ska kunna säga något 

bestämt om Sveriges befolkning i allmänhet. Enligt Karin Dahmström i, Från datainsamling till 

rapport – att göra en statistik undersökning (2000) så är 1000 personer en vanlig urvalsstorlek när 

uppskattningar av svenska folket görs (2000: 204).  Och hon presenterar mer ingående matematiska 

formler för hur detta beräknas (2000: 211-213). Eftersom jag undersöker en dummyvariabel som 

bara kan ha värdena 1 och 0 och nöjer mig med en möjlig felmarginal på 5% för undersökningen så 

skulle jag behöva ett minsta urval på ca 400 personer för undersökningen vilket inte uppnås. Enligt 

samma formler så blir felmarginalen för min undersökning i värsta fall nästan 10%.
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4 Teori

Den teoretiska grunden för den här uppsatsen kommer att vara tredelad, å ena sidan så kommer jag 

att presentera en i min uppfattning vanlig variant av rational choice theory (RCT) som är bruklig 

som grund för förståelse av mänskligt agerande inom ekonomivetenskapen. Som sedan kommer att 

användas för att på teoretisk grund göra förutsägelser om undersökningens resultat som kan 

jämföras med vad som faktiskt uppmättes.

De båda andra delarna tar upp kritik som framförts mot RCT. Del två tillsammans med Max Webers

handlingsteori. Den tredje tillsammans med den handlingsteori, kommunikativt handlande, som 

Jürgen Habermas utarbetat. 

4:1 Rational choice theory (RCT)

Rational choice theory är ett antal filosofiskt grundade antaganden om människan som varelse som 

används för att bygga en modell för hur människor fattar beslut om sina handlingar och varför de 

gör som de gör i en given situation.

Det mest grundläggande av dessa antaganden är att människor är rationella som aktörer. Viktigt att 

påpeka i det här stadiet är att det rör sig om en instrumentell rationalitet som enbart klargör att givet

två val så kommer en individ att göra det val som bäst uppfyller sagda individs personliga 

preferenser (2005: 10-11 and 26-27). RTC innefattar också ett antagande att dessa preferenser är 

internt konsekventa, med detta menas att en individ som föredrar a framför b och b framför c även 

kommer att föredra a framför c (2005:11). I sig säger det här antagandena ingenting om 

rationaliteten av individens preferenser, dessa kan vara precis hur emotionella eller ogrundade som 

helst, RTC innefattar dock ofta, och särskilt inom ekonomivetenskapen, ett antagande angående 

rationalitet hos preferenserna. Det här antagandet kallas oftast för “den ekonomiska människan” 

eller “Homo Economicus”, den term som tenderar att brukas i internationella sammanhang och som

kommer att användas framgent i uppsatsen. Antagandet om “Homo Economicus” säger att en 

individs preferenser är identiska med sagda individs materiella välstånd och att den därför alltid 

kommer att agera för att maximera sin egennytta (2005: 12).  De här grundläggande antagandena 

för RCT kan dock tyckas ge en bild av människan som perfekt informerad och fullständigt korrekt i 

sina förutsägelser om framtida effekter av sina val. Men RCT korrigerar vanligtvis denna uppenbart 

felaktiga bild av människan genom att presentera begreppet föreställningar. Istället för en allvetande

människa antar den att individens beslut fattas i enighet med ovan nämnda antaganden men 

begränsas av sin egen föreställning om verkligheten, det vill säga den information som individen 

har tillgänglig vid beslutsfattandet, och sina föreställningar om framtiden, det vill säga vilka 
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effekter den tror att de olika handlingsalternativen kommer att ge på sikt (2005: 13, 25, 30). På så 

sätt kringgår RCT problemen med en allvetande människa utan att rucka på sina grundläggande 

antaganden.

Givet de socioekonomiska faktorer, vars påverkan på individens handlande, som undersöks i 

uppsatsen så måste man vara beredd att åsidosätta RCT som förklaringsmodell för mänskligt 

handlande. Det är min mening att om det grundläggande antagandet om rationalitet ska hålla så bör 

undersökningens resultat visa att ett flertal av de undersökta socioekonomiska faktorerna inte har 

någon inverkan alls på individens handlande. De enda förklaringar som kan tänkas enligt RCT till 

att faktorer som till exempel samboende och kön skulle visa sig påverka valet av individens 

handlande är att graden av rationalitet varierar mellan könen och att den plötsligt ökar eller minskar 

i samband med samboende, alternativt att sammanboendet styrs av en bakomliggande tendens till 

högre eller lägre grad av rationalitet, eller att det ska finnas en tydlig skillnad i föreställningen om 

den egna situationen baserat på de socioekonomiska faktorerna. Trots att det senare förefaller mer 

rimligt än det förra så förefaller mig båda dessa två förklaringarna som RCT skulle kunna 

tillhandahålla för dessa socioekonomiska faktorers påverkande av handlandet som relativt 

tillfredsställande. Användande av inköpslista är en i sig enkel handling och dess påverkan på livet 

bör vara likaledes enkel att överblicka så att tro att det finns omfattande skillnader i 

livsföreställningar angående detta förefaller otroligt och likaså att rationaliteten varierar mellan 

könen eller att den så till den grad påverkar beslut om samboskap att det skulle få genomslag på det 

sätt som påpekats. Nej, det förefaller snarare rimligt att försöka hitta en förklaring till sådana 

resultat i andra modeller för mänskligt handlande.

4:2 Max Webers och socialt handlande

Av de klassiska sociologerna är det Max Weber som är den mest kända för att ha ägnat sig åt 

rationalitet och handlande och det är uppenbart att även han rörde sig tankemässigt i gränslandet till 

nationalekonomi och ägnade åtskillig tankemöda kring ekonomiska frågeställningar såväl som 

sociologiska. Även Weber väljer att se handlande som något som sker målrationellt i likhet med 

RCT men till skillnad från RCT så breddar Weber sin handlingsteori så att han, istället för att som 

RCT söka förklaringar till utåt sett icke rationella handlingar med hjälp av ytterligare antaganden, 

inför fler typer av handlingar än de strikt målrationella. Enligt Weber (1983:XXX, 18-19) existerar 

fyra olika typer av sociala handlingar som hans teori omfattar, det är dels det målrationella 

handlandet där individen agerar strikt för att uppfylla ett föredraget mål med så effektiva medel som

möjligt, handlingstypen skiljer sig inte på något väsentligt sätt från det som presenterats i 
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förklaringen om RCT. Weber påvisar också en annan sorts rationellt handlande, som han kallar 

värderationellt, detta är ett handlande som sker med eftertanke men som styrs av att agera i enighet 

med en värdering, som kan vara religiös, etisk eller estetisk, för att nämna några möjligheter, och 

där detta medvetna agerande för att upprätthålla ett värde sker obeaktat vilka resultat handlingen 

kan tänkas få. Den tredje handlingstypen enligt Weber är affektuellt handlande där handlandet styrs 

av individens känsloliv för att på olika vis tillgodose detta men utan medveten reflektion kring det. 

Den sista handlingstypen enligt Weber är traditionellt handlande där individen agerar i enighet med 

sina inövade vanor och alltså inte agerar med eftertanke eller tillfällig affekt utan bara gör som den 

alltid har gjort och fått lära sig att man ska göra.

4:3 Kommunikativt handlande

Jürgen Habermas kritiserar RCT, såväl som andra handlingsteorier, utifrån den grundläggande 

ståndpunkten att de saknar förklaringsvärde för hur den enskilda individens handlande överförs till, 

skapar och bevarar de samhälleliga strukturerna (1996: 90-93, 116-117). Habermas förespråkar en 

bredare syn på handlingar och den bakomliggande orsaken som driver dem än vad som ryms inom 

RCT. Hans arbete har sin grund i Webers handlingsteori och framför allt det faktum att det existerar 

olika sorters rationellt handlande (1996: 86-89, 98). I sin teori om kommunikativt handlande väljer 

Habermas dock att göra den stora åtskillnaden mellan handlingstyper, inte mellan olika grad av 

rationalitet utan huruvida handlandet är framgångsorienterat eller förståelseorienterat (1996:99-

101). Det framgångsorienterade handlandet liknar i mycket hur RCT beskriver en individs agerande

med undantag för att Habermas på ett tydligare sätt ger plats för varierande grad av rationalitet. De 

framgångsorienterade handlandet kan antingen ske som en del av en social interaktion eller utanför 

det. Habermas använder termen instrumentellt handlande när det sker utanför en social interaktion 

och strategiskt handlande när det sker inom en social interaktion. Det karakteristiska för den 

strategiska handlingen är att den visserligen i samverkan med andra men att dessa andra och deras 

handlande uteslutande betraktas utifrån på vilket sätt det kan inverka på att förverkliga de egna 

målen. Det förståelseorieterade handlandet är vad Habermas kallar kommunikativt handlande, det är

detta kommunikativa handlande som enligt Habermas kan knyta samman individens handlande till 

den existerande samhällsstrukturer som finns. Kommunikativt handlande syftar enligt Habermas på 

att skapa ett samförstånd, en gemensam förståelse, mellan två aktörer och göra att de delar aspekter 

av en livsvärld (1996:129-130) med varandra. Detta ger i sig möjligheten för dem att koordinera 

sina handlingar och på ett bättre sätt uppnå framgång i det gemensamma handlandet (1996: 112-

115, 125-127). Det är detta gemensamma förstående och de handlingar som leder fram till den som 

är länken mellan individuella aktörer och samhällsstrukturer som Habermas söker (1996: 136-138).
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Såväl Weber som Habermas bredare klassificeringar av handlande och möjlighet att ge förklaringar 

för beteenden som undersökningen kan påvisa, till exempel en potentiell olikhet i tendensen att 

använda inköpslista med tanke på kön eller samboende, gör att dessa teorier kan visa sig 

användbara för att förklara skillnader i handlingar som enligt RCT inte borde förekomma, eller bara

förekomma under en mängd ytterligare antaganden. Webers värderationella handlande verkar inte 

vara av relevans för undersökningen som sådan men både affektuellt handlande och traditionellt 

handlande kan dyka upp som förklaring till om vissa handlanden skulle visa sig förekomma, 

affektuellt handlande skulle till exempel kunna vara en förklaring till en ökning av avvikelse från 

inköpslista till förmån för njutningsvaror om barn närvarar vid inköpet, då barnens njutningslystnad 

kan vara mer svårkontrollerad än den vuxnes egen och tjat och önskningar kan vara svåra att stå 

emot. Habermas teorier om kommunikativt handlande skulle kunna ge förklaringar kring effekter av

samboende och barn, som ju onekligen ger nödvändigheten av att koordinera handlingar mellan 

individer där inköpslista kan vara en metod för att nå det samförstånd som Habermas talar om när 

han talar om kommunikativt handlande.

5 Analys

Med 110 respondenter som svarat på 12 frågor vardera så har jag för överskådlighet skull genomfört

en sammanställning av svarsresultaten och skapat lite beskrivande statistik för att få en bild av vad 

det var för en befolkningsgrupp jag lyckats fånga med min enkät. Den här beskrivande statistiken 

presenteras i bilaga B.

5: 1 Frågeställning 1

Påverkas användande av inköpslista av socioekonomiska faktorer och i så fall vilka?

Arbetet inleddes med att jag genomförde en multivariabel regressionsanalys där samtliga 

efterfrågade socioekonomiska faktorers inverkan på huruvida inköpslista vanligtvis användes 

undersöktes för att fungera som en utgångspunkt för vilka faktorer som skulle tilldelas extra 

uppmärksamhet med vidare undersökningar. Detta täcker in den första av uppsatsens 

frågeställningar.
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Tabell 5.1.a (Regressionsanalys med flera förklarande variabler)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,306a ,094 ,041 ,47569

a. Predictors: (Constant), Inkomst, Kön, Barn antal, Ålder, 

Samboende, Utbildning

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2,412 6 ,402 1,776 ,111b

Residual 23,307 103 ,226

Total 25,718 109

a. Dependent Variable: Inköpslista normalt

b. Predictors: (Constant), Inkomst, Kön, Barn antal, Ålder, Samboende, Utbildning

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,436 ,210 2,073 ,041

Ålder ,002 ,003 ,062 ,584 ,560

Kön -,092 ,096 -,095 -,962 ,338

Samboende ,197 ,105 ,199 1,877 ,063

Barn antal ,044 ,045 ,105 ,976 ,331

Utbildning ,050 ,052 ,107 ,971 ,334

Inkomst -,040 ,020 -,245 -2,011 ,047

a. Dependent Variable: Inköpslista normal

Som man kan se av den första tabellen så har modellen när den inkluderar samtliga efterfrågade 

socioekonomiska faktorer ett R2-värde på 0.094 vilket betyder att den sammantagna 

förklaringsgraden för modellen är tämligen låg, bara knappa 10% av variationerna i normalt 

användande av inköpslista förklaras av de efterfrågade socioekonomiska faktorerna. 

Signifikansvärdet för modellen på 0.111 är även den högre än vad får ses som ordentligt pålitligt i 

förhållande till det normala gränsvärdet på 0.05. Allt som allt rör det sig om en lite dryg 11% 

möjlighet att modellen i själva verket helt saknar förklaringsvärde och att variationerna som 

uppmätts är helt slumpmässiga. 
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Av de undersökta socioekonomiska faktorerna står dock två ut genom sitt individuellt jämförelsevis 

låga signifikansvärde. Det rör sig om faktorerna inkomst, som med ett signifikansvärde på 0.047 är 

det enskilt lägsta, och faktorn samboende som med en signifikansvärde på 0.063 bara ligger 

marginellt över 0.05. Det är min bedömning att båda dessa faktorer är värda att undersöka närmare 

var och en för sig. 

Med start med inkomst kan man se att tendensen att vanligtvis använda inköpslista enligt den första 

regressionen är avtagande med högre och högre inkomst. Det här i sig är förväntat i enighet med 

RCT. I enighet med RCT så kommer individer att agera nyttomaximerande för dem själva. Med 

tanke på matvaruinköpens minskande andel av den totala konsumtionen som blir resultatet av 

ökande inkomster så blir betydelsen av de pengar som används till matvaruinköp mindre ju högre 

inkomst individen har, besparingarna som en inköpslista kan ge är inte lika viktiga. Lägg till detta 

att en högre inkomst generellt sett betyder en högre timlön och därmed en högre alternativkostnad 

för tiden det tar att upprätta en inköpslista så blir priset för listan högre ju högre lönen är. Dessa två 

faktorer, högre pris och lägre nytta bör enligt RCT resultera i en lägre grad av användande av 

inköpslista med högre inkomst. 

En regression där enbart inkomst används för att förklara användandet av inköpslista ger följande 

resultat.

Tabell 5.1.b (Linjär regressionsanalys med inkomst som förklarande variabel)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,048a ,002 -,007 ,48744

a. Predictors: (Constant), Inkomst

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression ,058 1 ,058 ,245 ,622b

Residual 25,660 108 ,238

Total 25,718 109

a. Dependent Variable: Inköpslista normalt

b. Predictors: (Constant), Inkomst
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Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,658 ,078 8,478 ,000

Inkomst -,008 ,016 -,048 -,494 ,622

a. Dependent Variable: Inköpslista normalt

Jag märker här att förklaringsgraden för inkomst vad gäller användande av inköpslista bara når upp 

till 0.002 vilket tyder på ett mycket svagt linjärt samband mellan inkomst och användande av 

inköpslista. När jag till detta lägger att signifikansvärdet i den här regressionen visar sig vara hela 

0.622 så tyder det på en större sannolikhet att det inte finns något samband alls än att det existerar 

ett. Eftersom inkomsten är en variabel med ett flertal numeriska värden är det dock möjligt att 

genomföra en ickelinjär regression och se om det kan tänkas finnas en annat typ av samband.

En kvadratisk regression ger följande resultat

Tabell 5.1.c (Kvadratisk regressionsanalys med inkomst som förklarande variabel)
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Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable:   Inköpslista normalt  

Equation Model Summary Parameter Estimates

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2

Quadratic ,034 1,855 2 107 ,161 ,438 ,125 -,013

The independent variable is Inkomst .

Förklaringsgraden, R2-värdet, är för den här regression betydligt högre på 0.034, men fortfarande är 

det en mycket låg förklaringsgrad. Signifikansvärdet är även det betydligt bättre på 0.161. 

Problemet är dock att RCT inte ger några direkta förklaringar till varför sambandet skulle vara 

något annat än linjärt. Det är min mening att Habermas mer nyanserade handlingsteori kan ge lite 

hjälp med att förklara det hela. Om användandet av inköpslista sker, vilket det gör, i en miljö med 

andra aktörer som försöker påverka individen att köpa vissa varor, går det att betrakta användandet 

av inköpslista som ett led i ett strategiskt handlande där aktören gör bruk av detta för att förhindra 

sig själv att påverkas av andra aktörers (matvarubutiken) manipulationer. Detta öppnar upp för 

andra förklaringar över hur människor agerar och man skulle kunna antaga att till exempel en högre 

inkomst korrelerar med en större skicklighet att agera strategiskt, som både ger den högre 

inkomsten och ökar benägenheten att använda inköpslista men att det av RCT förutsedda sambandet

mellan inkomst och användande av inköpslista också existerar fast som ett kvadratiskt samband 

vilket skulle ge ett resultat som det som kan ses ovan.

Den andra av de två ursprungligen mest signifikanta förklarande variablerna, samboende. Och den 

tendens till ökande användande av inköpslista som syntes vid samboende kan på intet sätt förklaras 

med RCT. Men innan jag ger mig vidare in i teoretiska resonemang kring detta är det lämpligt att se

hur en envariabelregression på samboende ser ut.

Tabell 5.1.d (Regressionsanlays med samboende som förklarande variabel)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,192a ,037 ,028 ,47895

a. Predictors: (Constant), Samboende
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ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression ,944 1 ,944 4,116 ,045b

Residual 24,774 108 ,229

Total 25,718 109

a. Dependent Variable: Inköpslista normalt

b. Predictors: (Constant), Samboende

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,512 ,073 7,005 ,000

Samboende ,190 ,094 ,192 2,029 ,045

a. Dependent Variable: Inköpslista normalt

Som man kan utläsa av R2-värdet ovan, 0.037, så har samboende en högre förklaringsgrad än såväl 

linjär som kvadratisk regression på inkomst. Det rör sig dock fortfarande enbart om ett lågt tal som 

tyder på ett tämligen svagt samband. Signifikansvärdet för regressionen är däremot bara 0.045 och 

ligger alltså under de vanligtvis använda gränsvärdet på 0.05 för om ett samband ska accepteras 

eller inte. Det verkar alltså finnas ett, om än svagt samband mellan samboende och användande av 

inköpslista. Som tidigare påpekats har inte RCT mycket att säga om ett sådant samband men genom

att återigen vända sig till Habermas teori med sina olika handlingstyper kan en möjlig förklaring 

finnas. För samboende aktörer med gemensamma matreserver i kyl, frys och skafferi blir 

upprättandet av en inköpslista för inköp till de gemensamma förrådet en social handling där man 

förmedlar sina behov och intressen genom inköpslistan. Det skulle kunna röra sig om ett strategiskt 

handlande där man försöker utnyttja den andra aktören för att tillfredsställa sina egna behov 

uteslutande, men det förefaller osannolikt med tanke på samboendets natur. Sannolikare är i min 

mening att det skulle röra sig om ett förståelseorienterat handlande, vad Habermas kallar ett 

kommunikativt handlande, där aktörerna använder inköpslistan för att förmedla sina behov och sin 

syn på vad som behövs i de gemensamma förråden till varandra, och accepterar detta genom sitt 

användande av inköpslistan när de sedan genomför sina inköp. Och att detta behov av koordinering 

av handlingar för att nå bra resultat som bara uppstår ur det faktum att man delar gemensamma 

förråd är det som resulterar i användande av inköpslista som ett kommunikativt handlande utöver 

vad det mer kan användas till och därmed ger en tendens till ökat användande beroende på 

samboende.
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När övriga förklarande variabler kördes var och en för sig så gav det utfall som kan vara av intresse 

i två fall: kön och antal barn. När det gäller kön så visar det sig att det finns ett svagt samband att 

kvinnor använder inköpslista i högre grad än män.

Tabell 5.1.e (Regressionsanlays med kön som förklarande variabel)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,156a ,024 ,015 ,48203

a. Predictors: (Constant), Kön

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression ,624 1 ,624 2,686 ,104b

Residual 25,094 108 ,232

Total 25,718 109

a. Dependent Variable: Inköpslista normalt

b. Predictors: (Constant), Kön

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,694 ,061 11,329 ,000

Kön -,152 ,093 -,156 -1,639 ,104

a. Dependent Variable: Inköpslista normalt

Även i den här regressionen rör det sig om låga R2-värden och ett svagt samband men 

signifikansvärde på 0.104, som visserligen är ett högt värde, är betydligt lägre än för regression av 

inkomst separat. Teoretiskt så är dock varken RCT eller Habermas särskilt behjälplig i varför 

kvinnor skulle vara mer benägna att använda inköpslista är män. Möjligtvis skulle en mer renodlad 

Weberiansk handlingsmodell kunna användas för spekulationer genom att se 

inköpslisteanvändandet som värderationellt eller traditionellt. Det förstnämnda är i min mening 

långsökt då användande av inköpslista knappast är värderingsmässigt rätt eller fel. Traditionellt 

handlande enligt Weber skulle dock kunna användas som förklaring men kräver ett antagande om 

att just kvinnor av tradition använder inköpslista oftare än män.
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Den andra förklarande variabeln, antal barn, ger följande resultat.

Tabell 5.1.f (Regressionsanlays med antal barn som förklarande variabel)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,152a ,023 ,014 ,48231

a. Predictors: (Constant), Barn antal

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,152a ,023 ,014 ,48231

a. Predictors: (Constant), Barn antal

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,564 ,061 9,310 ,000

Barn antal ,064 ,040 ,152 1,599 ,113

a. Dependent Variable: Inköpslista normalt

Även här ser vi låga värden för förklaringsgraden och ett normalt sett för högt signifikansvärde för 

definitiva slutsatser. Det ska dock noteras att regressionen är mer signifikant än någon av dem på 

inkomst. För att förklara sambandet går det att vända sig till både RCT och Habermas och få 

teoretiska förklaringar som bägge pekar åt samma riktning. RCT skulle göra gällande att fler barn 

oundvikligen resulterar i ökade matkostnader och att matvaruinköpen därmed tar en större andel av 

den disponibla inkomsten i anspråk och att användande av inköpslista därmed blir relativt sett mer 

nyttogivande och därmed bör öka med antalet barn. Habermas teori om kommunikativt handlande 

kan förklara detta på samma sätt som med samboende, att fler individer som delar på det 

gemensamma förrådet ger ett behov av koordinering mellan aktörerna när det kommer till att fylla 

på dem.
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5:2 Frågeställning 2
För vilka varor och under vilka omständigheter frångår en individ en inköpslista som används?

För att svara på den andra av mina frågeställningar använder jag mig delvis av en annan 

angreppsmetod. På grund av frågornas utformande så är det oundvikligt att en regression angående 

huruvida inköpslistan frångicks, i vilken den förklarande variabeln är de inköpta varutyperna, 

kommer ge resultat med hög förklaringsgrad och signifikansvärde. Detta eftersom åtminstone en av 

de tre varutyperna kommer att vara det som inköpslistan frångicks till förmån för. Så för att 

undersöka vilken av dessa varutyper som oftast är vad inköpslista frångås för använder jag mig av 

frekvensanalys.

Till att börja med måste jag veta hur många av dem som i sitt senaste inköp använde inköpslista 

faktiskt frångick den.

Tabell 5.2.a (Avvikande från inköpslista)

Frångicks inköpslistan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Nej 12 10,9 23,1 23,1

Ja 40 36,4 76,9 100,0

Total 52 47,3 100,0

Missing System 58 52,7

Total 110 100,0

Det rör sig om sammanlagt 40 personer som har frångått en inköpslista de använder, vilket innebär 

att 76.9% av alla som använde inköpslista vid sitt förra matvaruinköp även frångick den. När det 

kommer till de enskilda varorna ser det ut på följande sätt.

Tabell 5.2.b (Varutyper som köps när inköpslistan frångås)

Annonsvaror

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Nej 26 23,6 65,0 65,0

Ja 14 12,7 35,0 100,0

Total 40 36,4 100,0

Missing System 70 63,6

Total 110 100,0
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Spontanta behov

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Nej 6 5,5 15,0 15,0

Ja 34 30,9 85,0 100,0

Total 40 36,4 100,0

Missing System 70 63,6

Total 110 100,0

Njutningsvaror

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Nej 18 16,4 45,0 45,0

Ja 22 20,0 55,0 100,0

Total 40 36,4 100,0

Missing System 70 63,6

Total 110 100,0

Som man kan se ovan så är den klart vanligaste varutypen att inhandla utöver vad man har på sin 

inköpslista något som man spontant kommer på medan man vandrar genom butiken. Så mycket som

87.5 % av alla som frångick sin inköpslista inhandlade något som de spontant kommit på att de 

behövde. Därefter följde njutningsvaror, vilka 22 av 40, eller 55% hade köpt och minst vanligt var 

faktiskt varor som man upplevde annonserades i butiken där bara 14 av 40, eller 35%, uppgav att 

det var något som de frångick sin inköpslista till förmån för. Ur ett RCT-perspektiv bör detta inte 

ses som så underligt och teorin i sig kan användas för att ge en förklaring. Individer kanske frångår 

sin inköpslista men de gör det till förmån för varor som de själva bedömer vara dem till nytta och 

öka deras välbefinnande. Antingen rör det sig om något de behöver men inte kommit att tänka på 

eller något de helt enkelt är sugna på. Butikernas annonsering kan dock sägas ha en del effekt då 

35% faktiskt frångick sin inköpslista till förmån för något som annonserades. Om man ser inköpet 

som ett socialt handlande av strategisk art där individen är en aktör och butiken kan ses som en 

annan får man påstå att butiken som aktör ändå når en viss framgång med sitt mål att sälja vissa 

varor.

24



Angående barns inverkan på ifall inköpslistan frångås eller inte ger en regression av detta följande 

resultat.

Tabell 5.2.c (Regressionsanlays med barns närvaro som förklaring till frångående av inköpslista)

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,228a ,052 ,020 ,41574

a. Predictors: (Constant), Barn närvarande

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression ,284 1 ,284 1,641 ,210b

Residual 5,185 30 ,173

Total 5,469 31

a. Dependent Variable: Frångicks inköpslistan

b. Predictors: (Constant), Barn närvarande

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,741 ,080 9,258 ,000

Barn närvarande ,259 ,202 ,228 1,281 ,210

a. Dependent Variable: Frångicks inköpslistan

Den visar att närvarande barn har ett positivt samband med tendensen att frångå inköpslista men att 

förklaringsgraden för detta inte är särskilt hög och att signifikansvärdet är högt och att regressionen 

därmed är opålitlig. För att förklara detta skulle jag också vilja göra ett snabbt återblick till den 

weberianska handlingsmodellen och föreslå att det rör sig om affektuellt handlande där barnens 

önskan efter något speciellt när de konfronteras med det får de vuxna att agera förhastat och utanför

sin normala rationella handlingsplan, det vill säga inköpslistan.
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5:3 Frågeställning 3
Vad har sociologis teori att säga om detta område och hur stämmer det med de statistiskt framtagna 

resultaten?

Som jag har visat vid analysen av de två tidigare frågeställningarna så fanns det ett flertal samband 

som inte borde ha existerat om en strikt tolkad version av RCT hade varit en fullgod beskrivning av 

verkligheten. Som man kan se i tabell 5.1. c och i efterföljande förklaring så visar undersökningen 

samband mellan inkomst och användande av inköpslista som RCT inte förklarar på egen hand men 

som Habermas handlingsteori kan förklara. Likaså sambandet mellan samboende och användande 

av inköpslista som även det förklaras av Habermas. I Tabell 5.1.e visar det sig att kvinnor använder 

inköpslista i högre utsträckning än män och även inför detta står RCT sig slätt, om man inte gör 

antaganden att kvinnor är mer rationella än män, medan Webers handlingsteori kan ge en viss 

förklaring med det traditionella handlandet. I tabell 5.2.c så presenteras en regression av hur barns 

närvaro gör att inköpslista frångås och jag resonerar att detta inte kan förklaras med RCT men 

däremot med Webers affektuella handlande. Med andra ord så finns det tydliga resultat från 

uppsatsens övriga analys som visar att RCT inte på egen hand kan förklara alla de uppmätta 

sambanden och att både Habermas och Webers teorier visar sig behjälpliga för att ge förklaringar 

där RCT brister, även om varken eller av dem kan förklara alla samband själv de heller.

6 Resultat och vidare forskning

I min analys har jag med hjälp av statistiska resultat försökt besvara de bägge första av mina 

frågeställningar. Ifall några, och i så fall vilka, socioekonomiska faktorer inverkar på användandet 

av inköpslista vid matvaruinköp samt vilken typ av varor som köps när inköpslistan frångås och 

ifall specifika situationer, i det här fallet närvaro av barn, påverkar huruvida inköpslistan frångicks 

eller ej. I samband med detta har jag kommenterat resultaten utifrån teoretisk grund och försökt 

hitta förklaringar till varför ett eventuellt samband finns och ser ut som det gör. Jag ämnar nu 

sammanfatta vad jag har kommit fram till, frågeställning för frågeställning, och avsluta med lite 

tankar kring vidare arbete som skulle vara möjligt för att nå fram till bättre resultat.

6:1 Frågeställning 1

Den första frågeställningen var om socioekonomiska faktorer har någon inverkan på användandet 

av inköpslista. Enligt rational choice theory (RCT) så borde det enbart vara så om den 

socioekonomiska faktorn kan sägas samvariera med olika grand av rationalitet. För inkomst kan det 

argumenteras att en sådan samvariation finns och att individens inkomst borde ha ett negativt 
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samband med användandet av inköpslista på grundval av att högre inkomster gör att matvaruköpens

andel av konsumtionen minskar och att disciplinera dessa därmed är mindre relevant och att själva 

skapandet av inköpslistan blir mer kostsamt eftersom alternativkostnaden är högre med en högre 

timlön. Resultaten visar också på ett sådant samband men det är extremt svagt och inte specifikt 

skiljt från noll med någon större sannolikhet. Istället visade sig ett kvadratiskt samband vara mycket

bättre, med en linjär ökning av användandet av inköpslista och ett kvadratisk avtagande beroende på

inkomst som möjlig teoretisk förklaring. Detta var RCT ensamt inte ett lämpligt redskap att förklara

medan Jürgen Habermas handlingsteorier kunde ge en mer omfattande syn på handlingar och 

tillsammans med RCT ge en möjlig förklaring. Det måste dock sägas att även detta samband var 

svagt och osäkert. Av de övriga socioekonomiska faktorerna som undersöktes visade sig kön och 

antal barn såväl som huruvida individen var samboende eller inte, inte ge resultat som var 

någorlunda signifikant skilda från noll, med ett värde på runt 0.10 för de båda första och ett 

signifikansvärde på 0.045 för samboendevariabeln. Samtliga samband var däremot svaga med R2 

värden på under 0.05 för dem allihopa. Varken RCT eller Habermas kan användas för att ge någon 

tillfredsställande förklaring till sambandet att kvinnor använder inköpslista i högre utsträckning än 

män, men med en snabb blick mot Weber skulle det kunna spekuleras att det rör sig om ett resultat 

av traditionellt handlande. Vad gäller antalet barn så skulle de ökade matkostnaderna i förhållande 

till inkomst enligt RCT ge en ökad trend mot användande av inköpslista, precis som det också har 

observerats men även Habermas kan användas till att förklara sambandet med sin teori om 

kommunikativt handlande genom att man kan se på användandet av inköpslista som en 

kommunikativ handling ämnad att koordinera alla de individer som delar matförråd, för att nå ett 

gemensamt bra resultat där allt man behöver finns. Samma tankar från Habermas kan också förklara

sambandet att samboende i större omfattning använder inköpslista än singelboende. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att i den mån socioekonomiska faktorer har någon inverkan på 

användandet av inköpslista så är det till en mycket liten grad.

6:2 Frågeställning 2

Den andra frågeställningen är tvådelad och behandlades därefter. Vilka varor som vanligtvis var de 

som inköptes när någon frångick sin inköpslista analyserades med hjälp av frekvensanalys och gav 

resultatet att inköpslistan vanligtvis frångås till förmån för ett behov som spontant koms på under 

inköpstiden. Därefter följde inköp av njutningsvaror och på sista plats kom varor som annonserades 

i butiken. De här resultaten gick väl att förklara med enbart RCT. Vilka varor som inhandlas utöver 

inköpslistan stämmer med RCT-tankar om personlig nytta där det som upplevs som något som 

behövs är vanligast följt av något som ger direkt personlig njutning och först sist kommer 

annonseringsvarorna. Den andra delen som gäller ifall närvaro av barn vid inköpet har ett samband 
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med frångående av inköpslistan visar ett svagt och signifikant tveksamt samband som sa att barns 

närvaro ökar tendensen att frångå inköpslistan något som åter fick mig att referera tillbaka till 

Weber och den här gången hans affektionella handlande som en möjlig förklaring.

6:3 Frågeställning 3

Slutligen den tredje frågeställningen, om det går att hitta relevanta svar kring de här frågorna i 

sociologisk teori och om detta är nödvändigt eller om RCT på egen hand kan ge förklaring till 

beteenden vid en såhär pass ekonomisk verksamhet som matvaruinköp. Det är min mening att jag 

genom analysens gång och i mina resultat ovan har påvisat att i den mån som samband existerar när 

det kommer till mina frågeställningar i övrigt så klarar inte RCT på egen hand av att förklara det 

samband som kan ses utan måste kompletteras med eller inkorporeras i en mer omfattande 

sociologisk teori om mänskligt handlande för att det ska vara möjligt att hitta teoretiska förklaringar

till de observerade sambanden i undersökningen.

6:4 Reflektion och vidare forskning 

Begränsningarna i insamlande av data för uppsatsen gör att resultaten inte är möjliga att 

generalisera och applicera på den svenska befolkningen i stort. Metodkapitlet visar att 

felmarginalen är så stor som 10% och att urvalsstorleken skulle behöva vara fyra gånger så stor för 

att uppnå 5% felmarginal. En självklar tanke kring vidare forskning är att genomföra en mer 

stringent undersökning med ett korrekt utfört slumpmässigt urval från befolkningen och ett 

tillräckligt stort antal för att få resultat som är generellt giltiga. I bästa fall skulle själva 

undersökningsmetoden kunna utökas från enkla enkäter till mer djuplodade frågeställningar men 

också att följa det utvalda samplets beteende under en längre tid för att få ett ännu bättre underlag 

av data för deras handlande. Detta skulle givetvis förutom genomförandet ställa högre krav på etisk 

medvetenhet då det skulle röra sig om ett mångfalt större ingrepp i respondenternas integritet.

Ett annat resultat som kan vara värt vidare studie är den högre tendensen bland kvinnor att använda 

inköpslista. Jag använde mig av Webers handlingsteori och det i mina ögon otillfredställande svaret 

traditionellt handlande för att förklara det men att gå djupare in i detta, kanske med en fördjupande 

intervjustudie om varför inköpslista används skulle kunna vara intressant.
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Bilaga A

Undersökningsenkät om användande av inköpslistor

Beskrivande frågor

Ålder:

Kön:

Samboende:      Ja                     Nej

Har du barn, hur gamla är de

  ____        ____         ____        ____        ____

Utbildning, ringa in det som passar bäst

grundskola,    gymnasium,    högskola,     högskoleexamen

Inkomst efter skatt, ringa in det som passar bäst

  0-8.700,     8.700-11.800,     11.800-13.900,     13.900-15.900,     15.900-17,800,     17.800-19.800

  19.800-22.400,     22.400-25.900,     25.900-38.200       38.200 +

Använder du vanligtvis inköpslista:         Ja                      Nej

Om köpet

Vilken typ av inköp har det varit

  Storköp             mindre inköp (runt en fullpackad plastkasse)             spontanköp

Användes inköpslista:       Ja                  Nej

Frångicks inköpslistan:        Ja                  Nej

Vilken typ av varor köptes utöver vad som stod i inköpslistan (flera val möjliga)

  ____  varor som annonserades i butiken

  ____  spontant påkomna varor, som behövdes i hemmet eller matlagningen

  ____  njutningsvaror, t.ex godis, läsk, snacks, magasin, serietidningar, filmer

Var barn närvarande:        Ja             Nej
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Bilaga B

Antalet respondenter i undersökningen var 110 st. Nedan följer lite beskrivande statistik kring hur 
de olika beskrivande frågorna om respondenterna besvarats. Samt vilket värde som tillskrivits olika 
dummy-variabler

Ålder 
Först en tabell som visar ålderns fördelning.

Följt av högsta och lägsta uppgivna värde och medelvärde

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Ålder 110 17,00 79,00 44,3182 16,06234

Valid N (listwise) 110
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Kön 

Kvinna = 0, Man = 1

Kön

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Kvinna 62 56,4 56,4 56,4

Man 48 43,6 43,6 100,0

Total 110 100,0 100,0

Samboende

Nej = 0, Ja = 1

Samboende

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Nej 43 39,1 39,1 39,1

Ja 67 60,9 60,9 100,0

Total 110 100,0 100,0

Barn

Barn antal

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid ,00 55 50,0 50,0 50,0

1,00 17 15,5 15,5 65,5

2,00 25 22,7 22,7 88,2

3,00 12 10,9 10,9 99,1

5,00 1 ,9 ,9 100,0

Total 110 100,0 100,0

Utbildning

Grundskola = 1, Gymnasium = 2, Högskola = 3, Högskoleexamen = 4

Utbildning

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Grundskola 9 8,2 8,2 8,2

Gymnasium 39 35,5 35,5 43,6

Högskolestudier 19 17,3 17,3 60,9

Högskoleexamen 43 39,1 39,1 100,0

Total 110 100,0 100,0
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Inkomst

Varje decentil gavs sitt värde så decentil 1 = 1 och så vidare

Inkomst

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Decentil1 16 14,5 14,5 14,5

Decentil 2 21 19,1 19,1 33,6

Decentil3 5 4,5 4,5 38,2

Decentil 4 9 8,2 8,2 46,4

Decentil 5 11 10,0 10,0 56,4

Decentil 6 7 6,4 6,4 62,7

Decentil 7 13 11,8 11,8 74,5

Decentil 8 6 5,5 5,5 80,0

Decentil 9 19 17,3 17,3 97,3

Decentil 10 3 2,7 2,7 100,0

Total 110 100,0 100,0

Användande av inköpslista i vanliga fall

Nej = 0, Ja = 1

Inköpslista normalt

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Nej 41 37,3 37,3 37,3

Ja 69 62,7 62,7 100,0

Total 110 100,0 100,0
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