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SAMMANFATTNING 

 
Lyxkonsumtionen har i vårt samhälle i dag ökat mer än någonsin.  Vi har i denna uppsats 
ämnat undersöka hur individer definierar lyx idag, vi har även sett det som högst 
intressant att undersöka varför människor eftertraktar lyx. För att få redan på detta har vi 
genomfört tio intervjuer med personer i olika åldrar bestående av såväl kvinnor som män. 
Vi har även valt att använt oss av observation. Vi har i vårt arbete använt oss av ett flertal 
teorier bland annat rörande varumärken, lyx och prestige.  
 
Vi fick genom vår undersökning det bekräftat att lyx är viktigt för så väl yngre som äldre.  
Vårt urval definierade lyx på ett flertal olika sätt. Urvalet uppgav saker som materiella 
ting såsom märkeskläder, klockor och bilar men även saker som tid när det kommer till 
definitionen av lyx. Samtliga i undersökningen uppgav dock att det som främst enligt 
dem ansågs som lyx var då man unnar sig själv något extra utöver det vanliga oavsett om 
det är i form av materiella saker eller om det bara är lite tid för sig själv. Vi kunde se hur 
urvalet idag kopplar lyx till sådana saker som ledighet och fritid på ett annat sätt än förut. 
Vi kunde i intervjuerna se tydligt hur definitionen av lyx skilde sig beroende på om man 
var ung eller gammal. De äldre fokuserade således mer på ledighet medan de yngre var 
mer inriktade på de materiella sakerna ofta i form av statussymboler av olika slag.  
 
Det framgick i undersökningen att den främsta orsaken till urvalets konsumtion av lyx av 
olika slag berodde på det emotionella värdet som detta levererar. Många uppgav att denna 
konsumtion skapar lyckokänslor och självtillfredsställelse. Vi fick även det bekräftat att 
det som är dyrt ofta förknippas som bättre på olika sätt. Saker som kvalitet, design, 
identifikation, exklusivitet och status var även av stor betydelse men inte till lika stor del 
som det förstnämnde emotionella värdet.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Idag handlar konsumenternas köp inte längre om vad man behöver utan om vad man vill 
ha. Det är själva köpupplevelsen som är det avgörande. Livskvalitet är det skäl 
konsumenter vid undersökningar ofta har angivit som förklaring till varför de köper 
produkter de inte behöver. Eftersom att shoppandet främst handlar om 
shoppingupplevelsen, inte behovet av en ny ägodel, har de onödiga varorna en enorm 
tillväxt potential. Vanliga produkter inom denna kategori där försäljningen har ökat 
markant är inom lyxvarubranschen (Sydsvenskan, 2004). 
 
Enligt en artikel i Dagens Industri har lyxkonsumtionen slagit nya rekord (Aronsson, 
2005). Svenskarnas lyxkonsumtion har på senare tid exploderat. De goda tiderna är 
tillbaka för försäljare av exklusiva bilar, kök, resor och champagne. Handelns 
utredningsinstitut visade en kraftig försäljningsökning inom sällanköpsvaror, där bland 
annat elektronik, kläder och möbler ingår (Matson, 2005)  
 
Att konsumtionen av lyxvaror har ökat märks på att många av de nya butiker som öppnar 
utgörs av lyxvaror. Skillnaden är stor. Vissa av dessa �lyxbutiker� säljer dubbelt så 
mycket i dag som för ett år sedan (Karlsson, 2003). 
 
Statussymboler har funnits i så gott som alla tider. Det finns exempel på föremål som 
man tror har använts för att symbolisera status för ca 15000 år sedan, som arkeologer 
funnit i forntida gravar (Arkeologiska nyheter & facta - Internet Malmö, 2005). I dagens 
moderna samhälle finns det mängder av olika slags statussymboler, från lyxiga bilar och 
märkeskläder till trendiga småhundar. Även vilken slags mat man äter, vilket märke man 
har på sin vattenflaska, eller vilken slags säng man sover i kan vara en fråga om status.  
 
Ett vanligt sätt att uttrycka status och prestige är att köpa och använda sig av  
lyxprodukter. Enligt Anneli Ståhlberg, antropolog vid Lunds Universitet, ökar intresset 
för lyx och märkesvarorna blir allt viktigare för konsumenterna (Andersson, 2004). Att 
köpa lyxvaror har blivit ett sätt att köpa sig en identitet och uppnå ett mänskligt ideal, en 
livsstil som inte är tillgänglig för alla, hävdar hon. Och det är inte längre bara överklassen 
som ägnar sig åt lyxshopping. Även �vanliga� människor är beredda att betala mycket 
mer än de egentligen behöver för att få en vara en del av det �rätta� märket. Och har vi 
inte råd med original finns det betydligt billigare kopior att tillgå. Den stora marknad som 
finns för plagiat visar hur enormt intresset är för lyxvarumärken och statussymboler.  
 
I vårt varumärkesspäckade samhälle har olika varumärken olika värde. Därför är vissa 
varor mer eftertraktade än andra. Uppfattningar om vilka varumärken som har högre 
värde kan skilja sig från person till person, men det finns också mer vedertagna 
statusvarumärken som av de flesta, åtminstone i vårt västerländska samhälle, uppfattas 
som mer prestigefyllda. Att en splitterny Ferrari är ett tecken på att man har det bra ställt 
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håller nog många med om.  Och att en kostym från Armani signalerar högre status än en 
från Hennes & Mauritz.  
 
Precis som varumärken kan ha olika status för olika människor kan också uppfattningen 
om vad som är lyx skilja sig från person till person. Och man kan eftertrakta lyx av olika 
anledningar. För någon kan lyx vara att njuta av en dyr flaska vin i sitt hem, medan det 
för en annan är bli skjutsad i en limousine av en privat chaufför.  
 
Att unna sig något extra är ett vanligt sätt att försöka motverka deppighet, ångest och 
frustration. Känslan av att vara trotsig och att bryta mot en regel är skön menar många. 
För vissa innebär denna typ av shopping en omedelbar tröst. Anledningen till detta är att 
man laddar sakerna som man har köpt med ett symbolvärde som är långt viktigare än 
tingen själv. Vilka är då dessa värden som gör att man faktiskt betalar flera gånger mer 
för en specifik produkt än en likvärdig av ett annat märke? (DN, 2005).   
 
Genom sina olika köp uttrycker man även sin identitet. Om man exempelvis har lagt ned 
mycket pengar på en dyr stereoanläggning kan detta visa ett tecken på att personen i fråga 
är kvalitetsmedveten. Utifrån detta synsätt menar även människor att de identifierar sig 
med vissa märken och butiker. Genom att handla i dessa butiker kommer personen ifråga 
ett steg närmare den bild hon vill ha av sig själv. Saker som man väljer att inhandla säger 
således något om hur man är som person och hur bra koll man har. Man sneglar på 
varandras inköp och jämför. Vi styrs således av kortsiktiga och positiva konsekvenser. Vi 
vill ha saker trots att vi inser att det kan leda till negativa konsekvenser på längre sikt. Att 
använda shopping för att protestera mot vad man upplever som krav på att vara duktig 
och högpresterande är således vanligt hävdar Kerstin Hellström. Genom att köpa saker 
visar man vem det är som bestämmer (SvD, 2005). 
 
Genom media kommer vi dagligen i kontakt med dessa varumärken och symboler för lyx 
och status. Reklam i tidningar och TV, och glamourösa tv-serier bl.a. matar oss med 
budskap om vilken slags person vi skulle kunna bli genom att använda vissa varor och 
varumärken. För att hantera denna enorma mängd av logotyper, symboler och märken 
som vi ser varje dag tar vi hjälp av de varumärken som på något sätt stämmer överens 
med vilka vi är eller vilka vi vill vara (Holmberg & Salzer-Mörling, 2002).  
 
Nu för tiden är det både mer vanligt och även mer accepterat att lägga ned stora summor 
på olika typer av lyxprodukter som att t.ex. ett par jeans för 2000-3000 kronor. Anneli 
Ståhlberg hävdar i sin artikel att man genom shopping faktiskt kan skaffa sig lycka och 
hänvisar till följande citat.  
 
� If you don�t know where to buy happiness, you don�t know where to shop�.  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Vi kan utifrån detta konstatera att lyxkonsumtionen har kommit att öka markant i vårt 
samhälle. Tillgången till �lyx� är betydligt mer lättlillgänglig än tidigare. Oavsett om 
man kategoriserar lyx som exklusiv choklad eller en dag på Sturebadet så har 
försäljningen ökat påfallande. Vad beror då detta på har vi helt enkelt blivit mer 
medvetna om att vi vill ha det absolut bästa och i så fall vem gör man det för? Är det 
känslan inom mig själv eller är det andras åsikter som är av högst betydelse? Vilka 
känslor skapar denna dyra konsumtion inom oss, är det värt det och går det faktiskt på 
detta sätt att shoppa sig lycklig, åtminstone för en stund? 
 
För att lyx ska betraktas som lyx är det viktigt att det finns en känsla av exklusivitet. Om 
en produkt kan användas av alla och hur mycket som helst handlar det ju inte längre om 
lyx. Lyxvaror ska alltså vara exklusiva, men samtidigt vill ju lyxindustrin sälja så mycket 
som möjligt. Idag finns det något som kallas �den nya lyxen�. (Walsh, 2004) Den nya 
lyxen massmarknadsförs och är inte längre endast tillgänglig för ett smalt segment av 
konsumenter, utan fler och fler kan få tag på dessa lyxvaror. Det är inte bara överklassen 
som konsumerar lyx utan även medelklassen har blivit en stor grupp av lyx 
konsumenter (Andersson, 2004). Lyxkonsumtion kan idag därför vara ett sätt att uttrycka 
grupptillhörighet, att man är som alla andra, samtidigt som det är ett sätt att visa att man 
skiljer sig från mängden.  
 
I och med denna utveckling av lyxkonsumtionen och den paradox som föreligger inom 
lyxindustrin känns det relevant att undersöka hur konsumenter resonerar då de köper 
lyxvaror. Är det fortfarande ett sätt att visa för andra att man har pengar, trots att �vem 
som helst� nuförtiden kan kosta på sig en och annan lyxprodukt? Eller kan lyxvaror 
framkalla någon slags emotionell njutning som andra varor inte kan? Vad får man ut av 
en lyxvara som inte en billigare motsvarighet kan ge en? Och hur viktigt är det att andra 
människor ser att man använder lyxprodukter? 
 

Utifrån detta resonemang har vi formulerat nedanstående forskningsfrågor: 
  

-      Vad är lyx idag? 
 

- Varför eftertraktar konsumenter lyx? 
 
 
1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka området lyx med fokus på vad som är lyx och 
varför man eftertraktar lyx. Vårt syfte är således att besvara våra ovanstående frågor på 
bästa tänkbara sätt. 
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2 METOD 

2.1  FÖRFÖRSTÅELSE 

Att vi människor aldrig är som oskrivna blad är något man måste ha i åtanke vid olika 
typer av studier. Förförståelse bygger på våra tidigare erfarenheter och lärdomar och även 
våra tidigare upplevelser och känslor. Nils Gilje och Harald Grimen menar att en aktörs 
språk, begrepp, trosuppfattningar och föreställningar samt våra personliga erfarenheter 
ingår i vår förförståelse (Gilje och Grimen, 2004). De menar också att vår förförståelse 
aldrig är neutral utan att den faktiskt alltid har en riktning. Detta kan både vara ett hinder 
och en tillgång för oss människor när vi försöker skapa oss en förståelse om ett fenomen 
(Gilje och Grimen, 2004).  
 
Utifrån vår förförståelse tolkar vi saker på olika sätt, på detta sätt styr alltid förförståelsen 
vår forskning. Utifrån vår förförståelse skapar vi oss som forskare förutfattade meningar 
som vi sedan tar med oss ut i fältet. Det är därför extra viktigt att vi under våra studier 
reflekterar över vad vi har med oss i våra �bagage� samt hur detta påverkar vår förmåga 
att uppfatta skeenden och de tolkningar vi kommer att göra. Att kritiskt reflektera är 
mycket viktigt i olika typer av studier. Givet att alla människor är präglade av sina 
kulturella erfarenheter, har alla forskare begränsningar och möjligheter i sitt sätt att 
nalkas fältet. Gilje och Grimen menar att vi filtrerar det vi ser och hör på olika sätt och 
bearbetar det efter givna mallar.  
 
Det är mycket svårt för att inte säga omöjligt att inte vara påverkad att det man vill 
studera. Trots att vi hela tiden under arbetets gång har strävat efter att vara så objektiva 
som möjligt, så är vi medvetna om att vi har fört med oss en stor del tidigare kunskap 
som vi inte kan bortse ifrån. 
 
2.2 POPULATION OCH URVAL 

Den population vi kommer att använda oss av i våra undersökningar är kvinnor och män i 
alla olika åldrar i Stockholm. Vi tycker att det är intressant att studerar båda könen för att 
se om vi kan se några tydliga skillnader/likheter mellan dem. Vi kommer sedan att göra 
ett urval från denna population beroende på vilka som kan tänka sig att avvara tid för vår 
undersökning.   

 
2.3 DATAINSAMLING 

Det finns två olika typer av data, sådana data som redan finns och sådan data vi själva 
skapar genom våra erfarenheter. Data är något vi skapar, det är mer eller mindre bra 
representationer av verkligheten (Johannessen och Tufte, 2003) 
Vår empiri är den primära data som kommer att ligga till störst grund för vårat arbete. Vi 
har även valt att använda oss av sekundära data som artiklar och teorier från litteraturen. 
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2.4 INTERVJU OCH GENOMFÖRANDE 

Vi har valt att genomföra tio stycken intervjuer. Urvalet vi har använde oss av har 
utgjorts av både kvinnor och män i olika åldrar. Vi valde medvetet att försöka sprida 
åldern på de intervjuade så mycket som möjligt för att på bästa möjliga sätt få flera olika 
synvinklar på vår undersökning. Även den ekonomiska situationen för de intervjuade är 
varierande. Vårt urval sträcker sig från arbetslösa till höginkomsttagare. Vi har gjort så 
kallade personliga intervjuer med samtliga av dessa. Vi har lagt ned mycket tid på 
respektive intervju för att få ut ett så pass bra resultat som möjligt. Samtliga intervjuer har 
skett i ett enskilt rum för att försöka förhindra olika typer av störningar. Vi har sett det 
som högst relevant att försöka skapa en så pass lugn och avslappnad miljö som möjligt 
för den intervjuade. Vi utformade en intervjumall med ett antal förutbestämda frågor att 
utgå ifrån. Vi ansåg det dock inte nödvändigtvis att följa den i någon specifik ordning. Vi 
såg det som mycket bättre att vi vid varje enskilt intervjutillfälle anpassade oss efter den 
intervjuade och situationen. Vi menade att ordningsföljden kom att falla sig naturligt 
under varje enskilt fall.  
 
Genom att genomföra samtal med de intervjuade kunde vi samla in data av ett subjektivt 
slag, utifrån detta fick vi tillfälle att få en sann bild av ett fenomen, och därmed försöka 
ge förklaringar till subjektiva verkligheter. Idén med denna insamlings metod är 
sammanfattningsvis att få en heltäckande bild av subjektiva verkligheter samt att komma 
åt andra människors personliga känslor, åsikter och liknande. Vi menar därmed att denna 
metod kan hjälpa oss att få en klarhet i vår forskningsfråga. Det vi måste ha i åtanke när 
vi använder oss av denna metod, är att få samtalsdeltagarna att öppna sig så mycket som 
möjligt samt att få dem att förmedla sina faktiska tankar för att vi ska få ut ett så bra 
resultat av undersökningen som möjligt (Gustavsson, 2004).  
 
 
2.5 KRITISK GRANSKNING AV METODEN 

Vi har haft i åtanke att när det gäller våra resultat så går det inte att bedöma allt material 
som helt tillförlitligt. Vi kan därmed inte dra slutsatsen att våra resultat kan generaliseras 
till en hel population. Vi är även medvetna om att vissa i urvalet kanske inte var helt 
ärliga när de bevarade våra frågor och tankar kring lyx. Det kan också finnas 
undermedvetna motiv till lyxkonsumtionen som inte kommer frami intervjuerna. Vi 
försökte dock att minimera risken för osanningar genom att ställa liknande frågor, fast 
med olika formuleringar ett par gånger under intervjutillfället. Andra faktorer som tid och 
bekvämlighet kan även påverka resultatet. Vi såg därför till att välja tid och plats noga för 
att dessa faktorer skulle påverka vårt resultat så lite som möjligt. Vi valde att genomföra 
samtliga intervjuer i en trevlig och lugn miljö vid en tidpunkt som skulle passa den 
intervjuade på bästa möjliga sätt. Även vårt val av frågor var av stor betydelse i och med 
att man kan utgå ifrån att man endast i vissa fall får svar på de frågor som vi ställer till de 
intervjuade. Vi försökte dock att skapa en öppen diskussionsmiljö under samtliga 
intervjuer för att frågor som vi inte hade i vår intervjumall skulle gå förlorade.  
 
 



9 

3 TEORI 

3.1 DEFINITION AV VARUMÄRKEN 

� A product is something that is made in a factory; a brand is something that is bought by 
a customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can 
be quickly outdated; a successful brand is timeless.� 
      Stephen King 

 WPP Group, London (Aaker, 1991, p 1)  
 
I århundraden har varumärkning varit ett sätt att skilja varor från en producent från dem 
från en annan tillverkare (Keller, 1998). The American Marketing Association definierar 
ett varumärke som ett �namn, term, tecken, symbol eller design, eller en kombination av 
dessa, avsedda att identifiera en säljares, eller grupp av säljares varor eller tjänster, och 
särskilja dem från konkurrenternas varor eller tjänster� (Keller, 1998, fri översättning)  
 
Varumärket är idag mer en bara ett sätt att skilja en vara från en annan. Det har blivit en 
sätt att uttrycka hela företagets identitet, vad företaget vill vara och vilka värderingar man 
har. Nikes vd ska ha sagt att företaget arbetar med att sälja sitt varumärke och �att sälja 
skor har visat sig vara ett bra sätt att göra det på�(Brytting, 2002. p.114). Produkten har 
alltså hamnat lite i skuggan av varumärket. 
 
 
3.2 VARUMÄRKESFUNKTIONER UTIFRÅN KONSUMENTENS PERSPEKTIV 

Melin(1999) och Uggla (2001) beskriver olika funktioner som ett varumärke har utifrån 
ett köparperspektiv. Vi har valt att sammanfatta dessa i fyra varumärkesfunktioner. 
 
3.2.1 Varumärket som identifikator 

Varumärket kan fungera som en referenspunkt då kunden vill jämföra olika 
märkesprodukter, och underlättar för konsumenten att orientera sig på marknaden (Melin, 
1999). Ett varumärke hjälper konsumenten att snabbt identifiera produkten och således 
reducera sökkostnaden (Uggla, 2001). Man kan säga att varumärket utgör en genväg i 
beslutsprocessen.  
 
3.2.2 Varumärket som kvalitetsgarant 

Varumärket garanterar inte nödvändigtvis märkesprodukter av hög kvalitet. Däremot 
garanteras en jämn och konsistent kvalitet (Melin, 1999). Det finns dock en relation 
mellan pris och upplevd kvalitet (Uggla, 2001). Kunderna uppfattar ett högt pris som ett 
tecken på hög kvalitet. Ett starkt varumärke har ofta ett högre pris och kan bli som en 
garant för en viss nivå av kvalitet.  
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3.2.3 Varumärket som riskreducerare 

Varumärket kan, förutom att garantera en viss nivå av kvalitet, också agera riskreducerare 
i ett vidare perspektiv. Vid köp av vissa produkter kan det förekomma sociala, 
ekonomiska och/eller fysiska risker (Melin, 1999). Dessa typer av risker kan komma till 
uttryck då man köper t ex bilar, kläder eller läkemedel. En tydlig avsändare kan reducera 
den upplevda risken väsentligt.   
 
3.2.4 Varumärket som imageskapare 

Ett varumärke har även en symbolisk betydelse, vilket påverkar varumärkets image 
(Melin, 1999). Värdet av varumärkets image framhålls ofta i samband med köp av 
exklusiva märkesprodukter.  Imagen kan då vara viktig för såväl den egna självbilden 
som den bild som konsumenten vill förmedla till andra. Varumärket kan på så sätt bli ett 
sätt att förverkliga sig själv, samt bli socialt accepterad. Att använda ett visst varumärke 
kan vara ett sätt att uttrycka vem man är eller vill vara.  
 
När våra grundläggande behov är tillfredställda söker vi efter något mer för att känna oss 
nöjda. Önskemål uppstår, vilket kan innebära en önskan om status och prestige. Därför 
finns det en efterfrågan på varumärken som signalerar just detta. Vad som är status och 
prestige kan dock variera mellan olika kulturer (Uggla, 2001).  
 
Kapferer (1997) skiljer på yttre och inre bilder som konsumenten har av ett visst 
varumärke. Den yttre bilden är en mer generaliserad reflektion av ett varumärke, som 
framkallas av människor utan någon specifik relation till varumärket i fråga. Den inre 
bilden är vår egen återgivning av den person som vi vill vara då vi använder varumärket. 
Den yttre bilden av Volvo kan vara �den säkra bilen�, men en kund som köper en Volvo 
S60 kanske vill uttrycka sportighet, dvs. den yttre bilden är inte densamma som den inre.  
 
 
3.3 DEN PERSONLIGA IDENTITETEN 

Begreppet identitet har inom individpsykologin länge betecknat individens konsekventa, 
sammanhängande jag (Holmberg & Salzer-Mörling, 2002). Identiteten är det som visar 
att jag är jag och inte någon annan. Holmberg och Salzer-Mörling(2002) hävdar dock att i 
en värld som numera präglas av mobilitet, komplexitet och fragmentisering att identiteten 
har förlorat sin fasthet, kontinuitet och självskrivenhet. Identiteter är inte längre 
platsbundna eller en gång för alla givna, utan blir snarare något som ständigt skapas och 
omskapas, och det krävs medvetna ansträngningar för att upprätta och uttrycka den. I 
ständiga möten med andra människor definierar man vem man är. Andra människor kan 
utgöra en referenspunkt för att man ska kunna uttrycka en skillnad, eller en likhet. Och att 
definiera vem man är lika viktigt som att definiera vem man inte är.  
 
Många forskar hävdar att idag uttrycker man genom konsumtion de värderingar som 
tidigare uttrycktes genom valet av yrke, religion eller politiskt ställningstagande 
(Holmberg & Salzer-Mörling, 2002). Genom konsumtion skapas en livsstil, en identitet, 
och det är ett sätt att visa vilken grupp man tillhör. Med hjälp av varumärken vill vi 
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spegla de värderingar och attityder vi har. Vi vill helt enkelt skapa en image genom att 
använda �rätt� varumärken.   
 
 
3.4 LYX 

3.4.1 Definitioner av lyx 

Ordet lyx kommer från det latinska �lux� som betyder ljus (Kapferer, 1997 ). Att �glittra� 
och synas är en av många egenskaper som lyxen har. Enligt Kapferer är det en 
förutsättning att lyxens syns, att andra människor lägger märke till den, för att det ska 
kunna vara just lyx, medan andra forskare även hänvisar till den privata 
lyxkonsumtionen. Vidare är lyx något subjektivt. Det som någon upplever som lyx kan 
upplevas som ordinärt av andra.  
 
Slår man upp lyx i ett lexikon får man förklaringen �prakt, yppighet, överflöd, något 
onödigt� (Bra Böckers Lexikon, 1995). I ett lexikon på nätet beskrivs det även som 
överdåd och det allra bästa (Susning.nu, 2005). Andra förklaringar som ges är 
extravagans, flärd och �(överdriven) påkostad elegans och bekvämlighet; något relativt 
dyrt som kan undvaras� (Norstedts svenska ordbok, 1999).  
 
Lyxprodukter definieras i rättspraxis som högkvalitativa produkter med ett relativt högt 
pris som marknadsförs under prestigefyllda varumärken (Bladh, Idakarin, 2005). Lyx 
innebär oftast en större investering än normalt. Ibland är lyx något som är sällsynt, t ex 
känslan av lugn och ro (Spaus AB, 2005) .   
 
 
3.4.2 Historik 

Lyx är ett begrepp som har funnit och används längre än man kanske kan tänka sig. 
Redan på Max Webers tid talades det om lyx som ett viktigt medel för självhävdande, ett 
vapen i maktkampen. Lyx och etikett var redan under denna tid ett vapen som användes i 
en strid om makt och plats i hierarkin. Norbert Elias menade att den enskildes hela livsstil 
under denna tid måste anpassas till dennes plats i den sociala hierarkin. Att ej leva upp till 
det som förväntas innebär således en social degradering.  
 
Adelsmännen under Webers tid markerade således sin ställning med hjälp av en påkostad 
garderob, något som vi än idag kan se tecken på i vårat samhälle. Adelsmän under denna 
tid lade även ned stora pengar på sina stora herrgårdar och magnifika slott, som inte var 
uttryck för ägarens rikedom, utan för hans rang. Elias menar att byggnadens storlek under 
denna epok symboliserade ägarens storhet och betydelse (Englund, Peter. 2005).  
 
Även de som under denna tid önskade begränsningar av lyxen insåg dock behovet av en 
ståndsmässig konsumtion, så att "vars och ens heder och reputation erhålles". Man menar 
att uppkomsten av denna lyxkonsumtion berodde på att människor med olika status hela 
tiden existerade i varandras omedelbara närhet och att man utifrån detta ville särskilja sig 
från varandra. Genom symboler och yttre attribut blev det lätt att signalera sin egen 
grupptillhörighet. Det är också därför man kan konkurrera i lyx.  
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3.5 PRESTIGE 

Det som vi idag kallar prestige har sin grund i vår rädsla som i sin tur utlöser våra 
försvarsmekanismer. Genom vår förmåga att på ett mycket tidigt stadium upptäcka och 
bekämpa en potentiell fiende ökar våra möjligheter till överlevnad. Någon som gör 
intrång på våra revir eller som kan uppfattas som en konkurrent och därmed ta över 
reviret slår vi snabbt tillbaka mot för att förhindra en framtida hotfull situation. Likaså 
kan ett förebyggande användande av prestigen i form av olikartade demonstrationer av 
vår styrka (makt) verka avskräckande på en potentiell konkurrent eller annat hot. Dessa 
styrkedemonstrationer kan i dagens samhälle te sig på olika sätt i form av attribut som 
lyxvaror. 
Ordet prestige kan ofta ses som utryck i form av titel, klädsel, statussymboler och 
exklusiv grupptillhörighet. Idag menar vissa att ordet tenderar, i takt med att samhällets 
värderingar förändras, prestige att bli ett alltmer negativt laddat ord. Rädslan för att 
förlora sin position, ställning eller rykte, gör att prestigen tillgrips som 
försvarsmekanism; hellre förekomma än förekommas (Xmentor, 2005).  
 
 
3.6 PRESTIGE-SÖKANDE KONSUMENTBETEENDE 

3.6.1 Definition av prestigevaror 

Enligt Vigneron och Johnson (1999) är prestigevaror varor som köps oregelbundet, 
kräver en hög nivå av intresse och kunskap, samt relaterar till konsumentens självbild.  
Det finns tre typer av varumärken som tillhör kategorin prestigevarumärken (se figur 1).  
 

 

 

Figur 1 Tre nivåer av prestigevarumärken (Vigneron & Johnson, 1999, s. 2) 

 
Vigneron och Johnson (1999) har utvecklat en model för prestige-sökande 
konsumentbeteende, där de delar in konsumenter som köper prestigevaror i fem olika 
kategorier.  
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Figur 2 Typer av prestigesökande konsumenter (Vigneron och Johnson, 1999, s. 4) 

 
I denna modell finns det två typer av självmedvetna konsumenter, (a) de människor med 
en utåtvänd självmedvetenhet, vars självbild till största del relaterar till andra människors 
uppfattningar om dem (public self-consciousness), och (b) de människor som har en 
inåtvänd självmedvetenhet och fokuserar mer på sina egna känslor och tankar (private 
self-consciousness).  
 
Den andra variabeln (importance of the perception of prestige as an indicator of prestige) 
handlar om hur viktigt det är för konsumenten att man upplever priset som en prestige-
indikator.  
 
 
3.6.2 Vebleneffekten: Upplevt värde av att produkten syns 

För de �veblenska� konsumenterna är det viktigt att priset indikerar status, eftersom deras 
huvudsakliga syfte med konsumtionen är att imponera på andra. Det är viktigt att andra 
människor märker att man använder produkten. Därför är det sannolikt att de 
prestigevaror som dessa konsumenter köper är sådana som går att konsumera offentligt, 
t.ex. en lyxig bil, snarare än produkter som konsumeras privat, t.ex. olivolja av det finaste 
märket. Här pratat vi alltså om en utåtvänd självmedvetenhet där en referensgrupp spelar 
en avgörande roll. Genom att ägna sig åt s.k. skrytkonsumtion vill man signalera god 
ekonomi och status, och ju högre priset är desto högre status antyder man att man har.  
 
 
3.6.3 Snobbeffekten: Upplevt värde av unikhet 

Snobbeffekten relaterar både till utåtvänd och inåtvänd konsumtion. De privata känslorna 
och tankarna har stor betydelse för upplevelsen av konsumtionen, samtidigt som den 
referens som andra människor utgör spelar en viktig roll. �Snobbkonsumenten� upplever 
priset som ett tecken på exklusivitet, men vill undvika varumärken som används av 
många andra konsumenter. Att varan upplevs som unik är grundläggande för denne 
konsuments prestigekonsumtion.  
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Snobbefftekten kan äga rum vid två tillfällen: (1) då en ny statusprodukt lanseras vill 
snobbkonsumenten vara bland de allra första som införskaffar varan för att kunna dra 
nytta av det begränsade antal som konsumerar varan just då, och (2) då statussökande 
konsumenter tar avstånd ifrån en viss produkt för att den konsumeras av den stora massan 
av konsumenter.  
 
Denna typ av konsumenter försöker alltså erhålla prestige genom att konsumera 
exklusiva, unika varor - varor som det är få förunnat att använda. Priset fungerar som ett 
medel att förhindra att alltför många andra konsumenter kan köpa dessa varor.  
 
 
3.6.4 Bandwagon-effekten: Upplevt socialt värde 

Till skillnad från snobbkonsumenterna lägger bandwagonkonsumenterna mindre vikt på 
priset som en prestigeindikator, utan vill i stället betona den effekt prestigekonsumtionen 
har på andra. Genom konsumtionen av prestigevaror vill de markera vilken grupp de 
tillhör eller vill tillhöra.  
 
Forskning har visat att människor tenderar att anpassa sig till de åsikter och uppfattningar 
som präglar den referensgrupp de tillhör. Därför är det sannolikt att en person använder 
ett prestigevarumärke under t.ex. arbetstid för att anpassa sig till sin professionella 
referensgrupp, och sedan byter till ett mindre prestigebetonat märke under fritiden. Valet 
av varumärken beror på vad andra människor köper och använder. Här handlar det om en 
motsatt snobbeffekt. Man vill ha det andra har och inte tvärtom. Att använda 
prestigevaror är alltså ett sätt för bandwagonkonsumenten att förstärka sin image, och 
anpassa sig till andra.  
 
 
3.6.5 Hedonismeffekten: Upplevt emotionellt värde 

Hedonismeffekten förekommer då konsumenter köper prestigprodukter för att de 
framkallar vissa känslor. Det är framför allt lyxprodukter som lockar fram dessa känslor. 
De hedonistiska konsumenterna är alltså de konsumenter som sätter ett stort värde i de 
privata, individuella känslor som bidrar till självförverkligande, och som inte låter sig 
påverkas av influenser från andra människor, då de köper och använder prestigevaror. 
Det är här de inre tankarna och känslorna som är det viktiga, därför har priset, som tecken 
på prestige, mindre betydelse.  
  
 
3.6.6 Perfektionismeffekten: Upplevt kvalitetsvärde 

Många konsumenter upplever ett högt pris som ett tecken på hög kvalitet. Därför är det 
vanligt att prestigevaror också uppfattas som kvalitetsvaror. Den perfektionistiske 
konsumenten köper prestigevaror för att han värdesätter den funktionella nytta han 
upplever att han får av dem, t.ex. bekvämlighet i en lyxbil eller perfekt ljud från en 
stereo. Denne konsument förlitar sig på sin egen uppfattning av produktens kvalitet, och 
kan uppleva priset som ytterligare ett bevis på hög kvalitet.  
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Dessa fem kategorier beskriver alla olika prestigesökande profiler, men det bör även 
tilläggas att en konsument inte behöver passa in i endast en kategori, utan kan tillhöra 
flera.   
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4 VÅR UNDERSÖKNING 

4.1 INTERVJURESULTAT 

Efter att ha genomfört våra intervjuer har vi sett tydliga exempel på att lyx är något som 
verkar vara en viktig del i vår vardag. Vårt urval tolkade lyx på olika sätt men 
sammanfattningsvis var definitionen av lyx ganska lik för majoriteten av de intervjuade. 
Vissa ansåg att det var de materiella tingen som var det mest betydande för dem, det 
ansåg främst de yngre tycka medan de lite äldre tänkte på andra saker som inte var lika 
synliga som t.ex. ett gott vin eller ett fint hem. För de äldre respndernterna handlar lyx 
om pengar, men också om tid. Det är ofta tid man i äldre ålder har ont om, snarare än 
pengar. För alla de som vi intervjuat innebär lyx att man unnar sig något extra, något som 
man inte behöver egentligen. Det är ofta något man ägnar sig åt för att förgylla vardagen.  
 
Nästan alla respondenterna lägger pengar på lyx. En del gör det ofta, medan andra gör det 
mer sällan. Det handlar om allt från dyra Gucci-väskor och exklusiva klockor till resor 
och goda delikatesser. De som inte alls gör det har inte råd att göra det, t.ex. pga 
arbetslöshet. Men dessa personer skulle definitivt göra det om de hade mer pengar och 
kommer att göra det så snart de kan.  
 
Anledningen till att man ägnar sig åt lyxkonsumtion har för de allra flesta mest att göra 
med privata, inre känslor. Man mår helt enkelt bra av att kunna unna sig något extra 
ibland. Man känner sig mer nöjd om man köpt någonting dyrt, eftersom det känns som att 
man köpt någonting som är bättre då. De flesta anser att det som är dyrt ofta har bättre 
kvalite och snyggare design. I många fall handlar priset inte om status utan man betalar 
t.ex. för att någonting är snyggt eller kommer att fungera bra och hålla länge. Vissa 
märken ger trygghet och fungerar som en slags kvalitetsgaranti. För en del är priset också 
en statusindikator. Man vill visa för andra att man har råd med lyxvaror och på så sätt tala 
om att man har det bra ställt ekonomiskt. Det handlar också om att man identifierar sig 
med vissa märken och tycker att de passar ens personlighet. I dessa fall är det viktigt att 
andra lägger märke till den lyx man använder. Det är framför allt de yngre 
respondenterna som anser att det är viktigt med status och hur andra uppfattar en. För de 
allra äldsta har status eller andras uppfattningar ingen betydelse, men de menar att det 
däremot kunde vara viktigt för dem när de var yngre.  
 
För många är lyxkonsumtionen ett sätt att följa trender. Man vill genom sin konsumtion 
visa vilken grupp av människor man vill tillhöra, samtidigt som man vill skilja sig från 
mängden. Man vill ha exklusiva varor, men bara till en viss grad. Man vill skilja sig från 
den stora massan men fortfarande tillhöra en viss grupp. För de äldre respondenterna 
handlar det inte om grupptillhörighet eller exklusivitet utan endast om den egna känslan. 
Dessa uppgav i undersökningen att de lyxkonsumerar enbart i förhållande till sig själva 
och inte i relation till andra. 
 
Alla responderna anser att de mår bra av sin lyxkonsumtion, även om det för en del bara 
handlar om att må bra för stunden. Materiella saker ger för en del bara en kortvarig lycka 
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och det är i stället upplevelser, såsom resor och dylikt som får dem att må bättre på lång 
sikt. Men för en del kan även materiella ting ge en långvarig känsla av välmående. 
Att det är viktigt med lyx i största allmänhet är de flesta eniga om. Det är viktigt att 
kunna unna sig själv saker och ting då och då. Det är viktigt eftersom det lyfter upp 
vardagen, så att inte allt man gör blir rutinmässigt. 
 
De respondenter som är lite äldre anser inte att det finns så mycket saker som de skulle 
vilja ha men inte har råd att köpa. För de yngre är det däremot tvärtom. En del av dessa 
menar att det finns enormt mycket de skulle vilja ha men inte har råd med.  
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5 ANALYS 

5.1 VAD ÄR LYX? 

De intervjuade gav oss en klar bild av att lyx är ett fenomen som på många olika sätt gör 
vår vardag lite roligare. Vi kan dock enligt den definition som en del av teorin ger oss 
hålla med om att lyx är ett fenomen som till fullo är av subjektiv karaktär. Urvalet 
definierade följaktligen lyx på flera olika individuell sätt. Begreppet lyx kan enligt vår 
teori ha många definitioner, detta blev även resultatet i vår undersökning. Teorin 
betraktade bland annat lyx som något onödigt, något som anses som överflöd som 
egentligen inte behövs. Detta stämmer även in på vår empiri som bekräftade detta då vårt 
urval uppgav att lyx för dem ofta var att unna sig något som de inte kan göra så ofta. 
 
Enligt Kapferer är förutsättningen för att lyx ska definieras som lyx att det synas och 
uppmärksammas av andra människor. Vår empiri strider dock mot detta då vårt urval 
visade tecken på att det faktiskt inte längre är behovet av att visa upp sin konsumtion som 
ligger till störst grund för vår lyxkonsumtion idag. Vi menar, med vår empiri som grund, 
att den definition som Kapferer en gång i tiden ansåg som riktig inte ligger kvar i vår tid 
till fullo. Man kan se tecken på att denna teori i vissa fall stämmer överrens med vårt 
resultat då vissa uppgav att de önskade att visa upp sin konsumtion för andra. Trots detta 
kan vi dock se tydliga tendenser till att definitionen inte längre går att koppla till all typ 
av lyx. Vi menar att teorin som påvisar detta kriterium för lyx inte idag alltid går att 
applicera då det enligt vår empiri verkar ha uppkommit en ny typ av lyx som skiljer sig 
avsevärt från enbart den materiella lyx som har varit synlig i vårt samhälle under tidigare 
år. Vi har dock det i åtanke att samtliga respondenter kanske inte alltid var helt och hållet 
ärliga då detta kan ses som ett känsligt ämne på vissa sätt. Vissa under undersökningen 
kanske helt enkelt inte vågade svara helt ärligt när det kom till mer känsliga frågor som 
bland annat behovet av uppmärksamhet från andra människor. 
 
Vi anser trots detta att vi kan se tecken på att det har uppkommit en definition av lyx som 
inte längre handlar till lika stor del om varumärken och varor utan påvisar snarare att 
sinnestämningen har kommit att hamna i centrum för definitionen av lyx. Kapferers teori 
om lyx kan enligt oss fortfarande vara en konsekvens av den lyxkonsumtion som 
förekommer i dagens samhälle men empirin påvisar att teorin inte är en definition som 
idag håller i sig till fullo. 
 
Vissa i vårt urval ansåg att lyx för dem var en så enkel sak som en stund för sig själv 
medan andra uppgav att de först och främst kopplade begreppet till materiella ting och 
statussymboler av olika slag. Det som dock var det främst betydande för samtliga 
deltagare var den sköna känslan som detta skapar hos dem själva oavsett om det är i form 
av en dyr produkt eller bara lite lugn och ro. Man kan således tolka det som att det inte, 
trots den ökning av lyxkonsumtion som påvisats, bara handlar om att man vill köpa dyra 
varor utan snarare en upplevelse som skapas när man �lyxar� till det för sig själv på något 
sätt. De flesta i undersökningen uppgav även att det snarare handlade om en 
sinnesstämning och inte om produkterna i sig.  



19 

 
 
5.2 MOTIVEN BAKOM LYXKONSUMTIONEN 

Vi kunde av vår empiri se tydliga kopplingar till vår teori då teorin menar att vi 
människor ofta söker efter något mer då våra grundläggande behov är tillfredställda. 
Detta stämmer tydligt överrens med vårt intervjuresultat då de flesta uppgav att deras 
lyxkonsumtion ofta berodde på att de vill unna sig något extra utöver det vanliga. Detta 
påvisar just det som vår teori menar i form av att vi söker efter saker som på något sätt 
kan göra oss mer nöjda.  
 
Utifrån våra intervjuer fick vi det bekräftat att det ofta handlar om andra saker än den 
specifika nyttan av en produkt. Genom att unna sig något extra eller något onödigt dyrt 
skapas det en känsla hos vårt urval som bidrar till att de känner sig lite lyckligare, 
åtminstone för en stund. Urvalet uppgav många orsaker till varför lyx har kommit att bli 
en viktig del för dem bland annat att det skapar en skön känsla att köpa något onödigt 
dyrt ibland, att man i vissa fall vill signalera status och framgång, att det skapar 
självtillfredsställelse och säkerhet. 
 
Det går även att koppla vårt forskningsresultat till att människor förr i tiden använde olika 
typer av lyx för att särskilja sig från människor med olika typer av status.  De intervjuade 
påvisade tydligt att lyx har stor betydelse i en ganska tråkig vardag. Att klä sig i dyra 
kläder och att använda statussymboler av olika slag kan enligt vår empiri och teori visa 
vilken grupptillhörighet man ämnar tillhöra. Genom att köpa dyra produkter av olika slag 
symboliserar vi att vi har lyckats på vissa sätt. Vi visar att vi har råd att lägga ut pengar 
på dessa typer av varor. Vi väljer att klä oss i kläder och att använda produkter som vi vill 
eller kan identifiera oss med. Man väljer således varor som utstrålar vissa värderingar.  
 
Enligt Kellers teori, definition av ett varumärke, kan vi utifrån vår empiri tolka det som 
att vi människor använder olika typer av varumärken för att särskilja oss från varandra på 
samma sätt som varumärken ämnar särskilja sig från varandra. Vi fick det bekräftat att 
vårt urval med hjälp av de varumärken de köper i vissa fall önskar att vara som vissa 
andra. Av vår empiri kan vi tolka det som att individer väljer sina varor utifrån den 
tillhörighet de önskar att tillhöra. De intervjuade uppgav i undersökningen att de i många 
fall vill vara som andra samtidigt uppgav de att de vill vara som dem de umgås med och 
inte alla andra.  
 
Utifrån detta kan vi tydligt se den oerhört viktiga betydelsen av tillhörighet av olika slag. 
Vi kan tolka det som att vi människor blir starkare på många olika sätt då vi känner 
grupptillhörighet. Oavsett vilken grupp man väljer att tillhöra så har vi i denna 
undersökning sett tydliga tecken på att vi individer i många fall vill kunna känna sig 
likvärdig sin omgivning på vissa sätt. Man kanske inte vill vara bättre än de man har i sin 
omgivning men man vill i alla fall inte vara sämre. Detta påvisar man ofta genom valet av 
sina kläder. 
 
Melin och Lund beskrev olika funktioner hos ett varumärke utifrån ett köparperspektiv. 
Till viss del skulle man utifrån vårt resultat kunna hålla med om detta, medan vi från en 
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annan synvinkel likaså skulle kunna se det som att denna teori skulle kunna utvecklas. Vi 
menar att varumärkets kvalitetsgaranti nu även har blivit en fråga om att det är bra för att 
det är dyrt och att inte för att kvalitén är det helt avgörande från ett köparperspektiv när 
man väljer att köpa lyxvaror av olika slag. Flera av de intervjuade uppgav att det inte är 
varan i sig som är av störst betydelse utan att det faktiskt är känslan som en viss produkt 
för med sig som är det avgörande vid dessa typer av köp.  
 
När det kommer till varumärket som riskreducerare skulle vi kunna påvisa att människor 
som köper dessa typer av lyxvaror är mycket medvetna om vilket budskap dessa 
produkter sänder ut. Flera i vår undersökning uttryckte att de på något sätt önskade att 
andra skulle lägga märke till deras konsumtion. De typer av lyxvaror som vårt urval 
väljer att köpa reducerar således risken för framförallt sociala risker. Då man väljer att 
köpa en dyr produkt bidrar detta till associationer till status och välfärd vilket i en viss 
synvinkel skulle kunna vara en riskreducerare i form att det som är dyrt i dagens samhälle 
ofta förknippas med det som är bra. Väljer man således att köpa en dyr vara behöver man 
inte vara rädd för att man inte ska ha köpt en tillräckligt bra eller snygg produkt i andras 
ögon. Vi kan även bekräfta detta synsätt då flera i vårt urval medgav att det som är dyrt 
automatiskt blir snyggt i deras ögon.  
 
Enligt Holmberg och Salzer-Mörling skapar vi vår identitet genom vår konsumtion, vi 
visar även vår grupptillhörighet utifrån detta. De menar även att det har kommit att bli 
lika viktigt att definiera vem man är som vem man inte är. Vårt urval kunde bestyrkta 
detta då de uppgav att de köpte olika typer av varumärken för att skilja sig från andra 
samtidigt som majoriteten angav att de ofta ville ha samma produkter som sina vänner. 
Empirin bekräftar således vår teori då mycket tyder på att de intervjuade vill skapa sig en 
image genom att använda �rätt� varor.  
 
Vi kunde dock se tydliga skillnader mellan de olika åldrarna som förekom i de olika 
intervjuerna. Tillhörighet, status och behovet av att andra skulle uppmärksamma uppgavs 
som en viktig del bland de yngre respondenterna medan de äldre inte alls påvisade 
samma tendenser. Samtliga äldre respondenter uppgav att de inte alls hade något behov 
av att andra skulle uppmärksamma deras konsumtion. De menade att deras konsumtion 
högst berodde på att skapa självtillfredställelse och att saker som status och bekräftelse 
inte var någon avgörande faktor för deras lyxkonsumtion på något sätt. Detta menar vi till 
stor del beror på att personer i ung ålder ofta generellt har ett större behov av att finna sin 
identitet och tillhörighet. Vi anser således att individer i ung ålder ofta har ett större 
behov att få bekräftelse från olika håll ofta i form av materiella saker. Vi kan dock även 
ha i åtanke att det på vissa sätt utifrån detta kan ses som �fulare� då en äldre person visar 
tendenser till att vilja visa upp sig, vilket skulle kunna påvisa att det skulle vara ännu 
svårare för dessa respondenter att vara helt ärliga i undersökningen. Vi menar dock att 
den lyx som de yngre eftertraktar ofta är av materiell karaktär medan de äldre eftertraktar 
saker som tid till större del. Detta är nog en effekt av att man i äldre ålder inte har lika 
stor tillgång till ledighet och tid som de yngre har ofta har. Detta bidrar således till att de 
äldre värdesätter tid stort och kan således definieras som lyx. 
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Vi tror emellertid att de värderingar som grundades under Webers tid till viss del 
fortfarande ligger kvar i vår tid. Man skulle kunna påpeka att vissa även under vår tid 
använder vår konsumtion som ett sätt att markera vår ställning i samhället. Vi anser dock 
att detta främst är mest synligt i de lägre åldrarna av vårt urval men har ändå i eftertanke 
att vårt urval bara utgör en liten del av populationen vilket skulle kunna påvisa att även 
äldre i vissa fall har detta behov fast det kanske inte är lika synligt. Flera av de yngre i 
vårt urval uppgav att de önskade att deras konsumtion ska synas på något sätt, att folk ska 
uppmärksamma de dyra köp de har gjort.  
 
Trots detta menar vi, med stöd från empirin, att det största skälet till den ökade 
konsumtionen av lyx som visat sig är på grund av att det har kommit att bli ett enkelt sätt 
att göra sin vardag lite roligare och inte bara för att visa att man har pengar och status. Vi 
anser att vissa produkter såsom kläder, klockor och bilar ofta fungerar som statushöjare 
på många sätt men tror ändå att konsumtionen som sådan har kommit att öka till stor del 
på grund av att den effekt den har på oss själva i form av självtillfredsställelse på olika 
sätt.   
 
Att känna att man har råd med vissa saker påvisar följaktligen inte bara för andra att man 
har lyckats utan även som en bekräftelse för sig själv, vilket ibland enligt vår 
undersökning kan skapa ännu större tillfredställelse. Strävan och normerna som under 
åren uppkommit i samhället när det gäller lyx av olika slag tror vi både kan ha positiva 
och negativa konsekvenser. Vissa hävdar att det skapar en strävan efter att sätta ännu 
högre mål för sig själv, vilket enligt oss på vissa sätt skulle kunna leda till framgång för 
vårt samhälle. Man sätter enligt vårt urval upp mål för vad man kan tänkas köpa för de 
pengar man tjänar. Exempel på detta skulle kunna vara om man uppmärksammar en 
person i en dyr bil, detta skapar ofta associationer till att personer besitter en viss typ av 
status, vilket även kan skapa en önskan hos åskådaren att få till godohålla samma status. 
 
Vi kunde i vår undersökning se tydliga tecken på att det i vårt samhälle idag på många 
olika sätt verkar finnas en norm som påvisar att det som är dyrt ofta förknippas med det 
som är bra. Detta bekräftas även av vår teori, som påvisade att kunder ofta relaterar ett 
högt pris som ett tecken på hög kvalitet. Många i undersökningen påpekade likaså att det 
kändes mycket bättre, roligare och mer tillfredställande att köpa sig något dyrt. Det 
skapade följaktligen en känsla av tillfredställelse hos vissa av de intervjuade när de köpte 
en mycket dyr produkt, och detta hade stor betydelse för deras köp. De uppgav att de inte 
alls kunde känna samma �lyckorus� om de köpte en betydligt billigare vara. 
 
Trots att vi kan se vissa kopplingar till de tre första funktionerna som ett varumärke 
utgörs av påvisar vi dock att det är funktionen som imageskapande som är det mest 
avgörande när det gäller lyxvarumärken av olika slag. Vi menar att individer som köper 
lyxvarumärken av olika slag väljer att inhandla de varumärken som på bästa möjliga sätt 
kan förmedla den image individen önskar att förmedla till andra. Notera att detta gäller 
varumärken och inte lyx i allmänhet.   
 
Den symboliska betydelse som ett varumärke utgörs av är således mycket avgörande för 
att vårt urvals val av olika typer av märkesprodukter. Vi kan vidare koppla detta till att 
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flera av de yngre intervjuade påvisade att de ville att andra skulle uppmärksamma deras 
dyra inköp. De väljer således att köpa dyra varor för att visa att de har råd med det, vilket 
även på vissa sätt kan leda till ökad status. Vi kan även se tydliga kopplingar till att detta 
även är ett sätt som kan bidra till att man blir socialt accepterad bland de runt omkring 
sig. Detta kan även kopplas med Melin och Lunds teori angående identitetsskapande som 
menar att detta är något som både är viktigt för sin självbild men även för den bild man 
ämnar förmedla till andra.  
 
Vi tror, som vår teori tydliggjort, att användandet av dyra lyxvaror kan vara en typ av 
försvarsmekanism för att visa att man på ett sätt är bättre än andra, då man har råd med 
dyrare kläder och varor.  
 
Lyx fungerar enligt vår teori även som ett medel för självhävdande, vi skulle kunna se 
detta då folk väljer att köpa dyra saker som egentligen ingen annan än de själva ser. Flera 
av våra tillfrågade uppgav att de även tyckte om att unna sig sådana saker såsom en stund 
för sig själv eller en fin flaska vin. Detta tyder på att det bara inte handlar om att få 
bekräftelse från andra eller en önskan om ökad status.  
 
Då vi anser att de flesta produkter som respondenterna anser som lyxprodukter faller 
inom ramen för den definition av prestigevaror som Vigneron och Johnson ger vill vi 
anlysera våra respondenters lyxkonsumtion utifrån modellen för prestigesökande 
konsumentbeteende.  
 
I vår undersökning framgår det tydligt att det finns både en utåtvänd och inåtvänd 
självmedvetenhet. Men det är inte så att det ena utesluter det andra, att man har antingen 
en utåtvänd självmedvetenhet eller en inåtvänd. Det är framförallt den inåtvända 
självmedvetenheten som är anledningen till lyxkonsumtion. Men de flesta i urvalet anger 
båda typerna av självmedvetenhet som motiv till konsumtionen. Ingen av dem anser att 
det endast handlar om den utåtvända medvetenheten.  
 
I den andra dimensionen i modellen, betydelsen av priset som statusindikator, skiljer sig 
respondenterna mer. Vissa tycker att priset har väldigt mycket med status att göra och 
placerar sig i den högra änden av skalan, medan andra att menar att status inte har någon 
betydelse, utan man betalar för något annat, och hamnar såledel i andra änden.  
 
Ingen person i vårt urval kan beskrivas med hjälp av enbart en av kategorierna i 
modellen. Det handlar mer om att man använder lyx på olika sätt i olika sammanhang. 
Ibland är det för att visa status, och då använder man sig an en viss produkt, och ibland är 
det bara för att må bra själv, och då kan det röra sig om en annan slags vara.  
Vebleneffekten, den så kallade skrytkonsumtionen, är den effekt som förekommer minst 
bland respondenterna. Det är endast bland de yngre männen i urvalet som 
skrytkonsumtionen påträffas. Därmed inte sagt att lyx inte handlar om status, men 
statusen uttrycks snarare genom att man visar vilken grupp man tillhör och vilken man 
inte tillhör, än genom priset i sig. Här är det snobbeffekten och bandwagoneffekten som 
kommer till uttryck. Dessa två effekter går ofta hand i hand, enligt vår undersökning. 
Man vill vara exklusiv och skilja sig från mängden (snobbeffekten), samtidigt som man 
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vill identifiera sig med en viss grupp av människor (bandwagoneffekten), oftast sina 
vänner. En del uppger också att det finns vissa normer i samhället som man vill följa. 
Samhället ställer vissa krav på hur man bl.a. ska se ut och det gör att man följer trender 
för att man känner sig säkrare då. Detta är ett tydligt exempel på bandwagoneffekten. 
Man försöker helt enkelt anpassa sig till vissa normer och på så sätt förstärka sin image.  
 
Hedonismeffekten är det vanligaste skälet till lyxkonsumtion enligt vår empiri. Samtliga 
respondenter uppger privata känslor som en anledning till att de konsumerar lyx. Lyxen 
gör att de upplever en känsla av välbefinnande, även om det bara är tillfälligt för en del 
och mer långvarigt för andra. Alla använder sig av lyx för att framkalla vissa känslor, och 
dessa känslor behöver inte ha något att göra med andra människor, utan denna 
konsumtion ligger helt på det privata planet. Det finns dock ingen respondent som enbart 
har detta emotionella värdet som motiv till lyxkonsumtion. I många fall kombineras 
hedonismeffekten med perfektionismeffekten. Man anser att lyxvaror har bättre kvalitet 
och design än andra varor, och därför är man villig att betala lite mer för vissa varor. Man 
värdesätter helt enkelt den funktionella nyttan som man upplever att man får ut av 
produkten. Känslan av att man köpt något bra gör att man blir nöjdare med sitt köp. Även 
i detta fall spelar det ingen roll vad andra tycker utan man litar på sin egen uppfattning av 
kvaliteten. De flesta som hamnar inom den perfektionistiska kategorin anser att det är lätt 
att avgöra om en vara är av god kvalitet eller inte och att det oftast är de varor som kostar 
mer som är bättre. Därför anser de att priset fungerar som en garanti för bra kvalitet.  
 
Respondenterna kan som sagt inte delas in i specifika kategorier, eftersom de flesta 
hamnar inom ramen för mer än en kategori. Någon respondents beteende kan t.o.m. 
förknippas med alla fem kategorierna. Vissa respondenter är lika på en del områden men 
skiljer sig samtidigt från varandra på andra. Trots detta finns det en klar uppdelning 
mellan den äldre halvan av urvalet och den yngre halvan. De äldsta respondenterna 
relaterar inte alls sin lyxkonsumtion till andra människor. Det viktigaste för dem är att 
trivas med sig själv och välja sådan lyx som får dem att må bra. Vad andra tycker spelar 
ingen roll. De känner inte att de behöver bevisa något för andra genom sin 
lyxkonsumtion. Att visa sin status eller att uppnå en viss status är inte alls viktigt. De 
lyxkonsumerar i stället endast för personlig njutnig och för en känsla av bättre kvalitet. 
Bland de yngsta respondenterna föreligger ofta något slags statustänkande och relationen 
till andra har en betydande roll. Det kan även tilläggas att de allra äldsta anser att det var 
viktigare när de var yngre med prestige och andra människors uppfattningar.   
 
Även om man inte kan kategorisera in respondenterna i specifika grupper i Vignerons 
och Johnsons modell för prestigesökande beteende, ger modellen en vägledning till vilka 
motiv som är vanliga och vilka som är mindre förekommande. Vi skulle 
sammanfattningsvis vilja rangordna motiven som följer, med det vanligaste som nummer 
ett. 
 

1. Emotionellt värde 
De privata känslorna som lyxen ger upphov till är den största anledningen till 
konsumtionen. 
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2. Kvalitet/Design 
Att lyxvaror är av högre kvalitet och har en attraktivare design än billigare 
motsvarigheter är en vanlig uppfattning bland respondenterna.  

 
3. Identifikation 

Många av våra respondenter använder lyx för att identifiera sig med andra, 
särskilt med sina vänner. Man visar genom sin konsumtion vilken grupp man vill 
tillhöra. 

 
4. Exklusivitet 

Lyxkonsumtionen handlar också till viss mån om att särskilja sig från andra, 
framför allt från den stora massan. 
 
 

5. Värde av att visa upp status 
Så kallad skrytkonsumtion, d.v.s. att konsumera lyx för att visa status, 
förekommer bland våra respondenter, men endast bland en minoritet av urvalet.  

 
Man bör dock förhålla sig en aning kritisk till dessa resultat. Som tidigare diskuterats 
finns det en risk att respondenterna inte har gett helt ärliga svar, eller att det finns 
undermedvetna motiv till lyxkonsumtionen som inte kommer fram i denna 
undersökning. Eftersom flera av respondenterna uppger att de inte spelar någon roll 
om andra lägger märke till deras lyxkonsumtion kan det finnas anledning att tro att 
svaren inte är helt sanningsenliga. Att visa status är nog viktigare än respondenterna 
vill medge. Dessutom bör man vara kritisk mot respondenternas påstådda förmåga att 
kunna avgöra om en produkt är av god kvalitet eller ej. Flera av de intervjuade anser 
att det som är dyrare oftast är bättre, att detta är lätt att avgöra på egen hand och att de 
inte blir påverkade av varumärket då de ska bedöma kvaliteten. Men visst måste 
varumärkena ha en stor betydelse vid köpbeslutet. Att få folk att tro att en produkt är 
bättre än en annan är ju själva grundstenen i marknadsföring, och konsumenter 
påverkas nog i mycket högre grad än de själva är medvetna om. Så det är möjligt att 
respondenterna verkligen tror att marknadsföringen inte har någon inverkan på dem, 
men att denna påverkan egentligen ligger på det undermedvetna planet.  
 
Genom att dra slutsatser av denna analys av lyx och lyxkonsumtion som vi här har 
gjort, kommer vi nu att ge svar på de frågor vi ställde oss i början av vår uppsats.  
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6 SLUTSATSER 

Vad uppfattas som lyx idag? Detta är den första forskningsfrågan som vi vill besvara 
genom vår undersökning. Vi har utifrån vår analys kommit fram till följande. 
 
Lyx uppfattas som någonting man unnar sig utöver det vanliga. Det kan vara både 
materiella och immateriella saker. Vad det är mer specifikt kan vara väldigt olika från 
person till person. Lyx är med andra ord ett subjektivt begrepp. Lyx kan enligt vår empiri 
förekomma i olika former såsom märkeskläder, dyr choklad, ledighet eller tid för sig 
själv men vi menar att kontentan är den samma d.v.s. att unna sig något extra. 
 
Vi kan till följd av analysen, se tydliga tecken på att den definition av lyx som en gång 
enbart förknippades med materiella ting är på väg att försvinna. I dagens samhälle har vår 
vardag mer än någonsin kommit att utgöras av stress av olika slag. Folk jobbar mer än 
någonsin och fler och fler blir utarbetade. Vår undersökning visar på att vi i dag på ett 
annat sätt värdesätter saker som fritid och avkoppling mer, vilket har gjort att vi i dag 
relaterar dessa saker till lyx på ett annat sätt än vi gjorde tidigare.   
 
Den andra forskningsfrågan handlar om varför man konsumerar lyx. Anledningen till 
lyxkonsumtionen har framför allt med privata, inre känslor att göra. Här handlar det alltså 
om en konsumtion som inte är beroende av relationen till andra människor. Man 
använder lyx för att må bra själv först och främst. Detta gör man framför allt genom att 
lyxen i sig framkallar vissa känslor, d.v.s. har en emotionell funktion, men också genom 
att man känner sig mer nöjd med någonting lyxigt eftersom det betraktas som bättre, både 
design- och kvalitetsmässigt. Dyrt uppfattas helt enkelt som bra i många fall. Men lyx 
handlar också till viss del om att bygga upp en image, att visa vem man är, vilken grupp 
av människor man tillhör eller inte tillhör, och vilken status man har. Det är därför viktigt 
ibland att andra människor uppmärksammar ens lyxkonsumtion. Här kommer 
varumärkenas betydelse in. För att visa status handlar det mer om vilket varumärke man 
använder än vilken slags produkt det är. Men på det hela taget är det dock den privata 
känslan som är den största drivkraften bakom konsumtionen av lyx, enligt vår 
undersökning. Man bör dock ha i åtanke att det finns en risk att svaren som de 
intervjuade gett inte är helt sanningsenliga och att status och exponeringen av lyxen inför 
andra människor är viktigare än vad som framkommit i vår studie.   

 
Vidare drar vi också slutsatsen att statustänkande och betydelsen av andra människors 
uppfattningar minskar med åldern. Ju äldre vi blir desto mer konsumerar vi enbart för vår 
egen skull och inte för andras. Vi går alltså från en mer utåtvänd självmedvetenhet till en 
mer inåtvänd. 
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BILAGOR 

INTERVJUMALL                  bilaga 1 
 
Namn....................   
 
Yrke...................... 
 
Ålder.................... 

 
 

       

1. Vad är lyx för dig?  
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������.... 

 
2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������. 
 
 
3. Om ja, i vilken utsträckning? 
�......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

 
 

4. Varför gör du det? 
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������.. 
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5. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till din 
konsumtion? 

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������. 
 
6. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig? På vilket sätt isåfall? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

 
 

7. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 

 
 

8. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������. 

 
 

9. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med det? 
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������. 

 
 

10. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������.... 
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11. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att vara som alla andra (följa trender) eller är det 

ett sätt att sticka ut från mängden? 
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������.... 
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INTERVJU 1                    bilaga 2 
 
 
Namn: John   
 
Yrke: Student  
 
Ålder: 25 år 

 
 
1. Vad är lyx för dig?  
 

Något onödigt som man unnar sig för att må bra. Något onödigt som ger mig 
njutning. Något utöver det vanliga. Något som man klarar sig utan men ändå vill 
ha för att det är så roligt och härligt.  

       
2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 

Ja, när jag har råd. Det är en skön känsla att inte bara köpa saker som är 
nödvändiga. 

 
 

3. Varför gör du det? 
 

Jag tycker att det är viktigt att få unna sig något utöver det vanliga på t.ex. en trist 
vardag. Det är en skön känsla att köpa något som är mycket dyrare än normen för 
en viss typ av produkt. Det kan vara en så enkel sak som mat som är ett måste för 
alla. Servicen och kvalitén är betydligt mycket bättre om man t.ex. väljer att 
inhandla vissa typer av varor i östermalmshallen eller liknande. Jag tycker att det 
är en roligare känsla och upplevelse då man får tillfälle att handla sina varor från 
kunnig personal. Det är en skön känsla att man handlar från en mycket kunnig 
yrkesman fast det handlar om en sådan sak som kött. Jag köper vid dessa tillfällen 
inte bara en produkt utan även en känsla och service. Jag tycker att det är likadant 
som när man köper fina viner eller klockor.  

 
4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 

din konsumtion? 
 

När det gäller vissa saker som t.ex. inte är så synliga utåt sett är det oftast ingen 
förutom jag själv som egentligen vet om det.  I dessa fall tycker jag för min egen 
skull att det är en skön känsla att någon har lagt ned sin själ i just denna produkt. 
Jag tror även att det som vi inom samhället anser som bra sätter normerna för vår 
konsumtion. Normen att tjäna mycket pengar och överflöd tror jag bidrar till att vi 
faktiskt vill använda oss av lyxvaror för att vi sa att vi har det bra ställt. Detta 
skulle även kunna passa in på mig. Detta är en viktig trygghet i form av identitets 
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skapande, tror jag. Då man ofta väljer att umgås med folk som är lika sig själv och 
även de med samma inkomst, bidrar nog detta till att man vill inte vara sämre 
själv. Utifrån detta tror jag att man kan få tillfälle att påvisa hur man vill uppfattar 
iform av statussymboler och liknande. 

 
Tycker att det är kul att de görs likadant som för 70 år sedan. 
När det gäller vissa saker som t.ex. dyrt kött vet ju ingen om det men om jag 
väljer att ha på mig en dyr klocka kan detta påvisa vissa fördelar ibland. En 
klocka är ju en status symbol som gör att man bemöts på ett annat sätt, så 
självklart påverkas man ju av andra också. Har man mjukis kläder på sig och en 
dyr klocka symboliserar detta i alla fall något. Vad det än är kvalitet är oerhört 
viktigt för mig, jag vet inte varför, det kan vara allt möjligt. I dag finns det så 
oerhört mycket produkter med sämre kvalitet, detta gör det ännu mer viktigt för 
mig. 

 
5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig?  

 
Status handlar enligt mig om priset, detta bidrar ju till att faktiskt inte alla kan 
köpa dem. Åker man runt i en Ferrari så måste ju personen ifråga ha mycket 
pengar, vilket ofta i vårt samhälle bidrar till ökad status. 

 
6. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 
 

Lyckokänslor skapas inom mig men bara för en stund, det är inget som håller i sig 
i längden men det ger en kick i vardagen.  

 
7. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 

 Ja, hur mycket som helst, båtar, bilar, hus, ja allt möjligt.  
 
8. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 

 
Ja, det ger något extra i ens vardag. 

 
9. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att vara som alla andra (följa trender) eller 

är det ett sätt att sticka ut från mängden? 
 

Både och man vill vara som vissa men inte som andra. Alla andra runt omkring 
mig. Men även att särskilja mig från andra. 
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INTERVJU 2                   bilaga 3  
 
 
Namn: Fredric  
 
Yrke: Krögare  
 
Ålder: 25 år 
 
  
 

1. Vad är lyx för dig?  
 

Det första som jag tänker på är alla materiella saker som bilar, båtar och kläder 
mm. Det andra jag tänker på är saker som jag inte än har börjat värdesätta som 
t.ex. tid men det är något som jag tror att jag kanske kommer att göra när jag blir 
äldre. Jag tror att det lätt blir så att som yngre koncentrerar sig på de mest synliga 
attribut av lyx i form av materiella ting som t.ex. klockor mm.  

       
�The only difference between men and boys is the prices of the toys�.   

 
2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 

Ja, ganska mycket utan att man egentligen tänker på det. Man vill bo så bra som 
möjligt, ha en exklusiv klocka, snygg bil, och fina kläder mm. Men jag försöker 
ändå att göra inköpen så smart som möjligt. 

 
 

3. Varför gör du det? 
 

Det beror på vad det är för någonting man köper. Vissa saker som man köper vill 
man ju att andra ska lägga märke till som ett bevis på att man har lyckats. Det är 
klart att man förstår att vissa saker man köper kommer att signalera vissa saker. 
Jag kan även tänka mig att t.ex. betala extra dyrt på ett specifikt ställe som en 
restaurang då hela miljön ger en känsla av att det är rätt. Det gäller även då man 
väljer att resa utomlands, man åker gärna till ett lyxigt ställe, hela atmosfären ger 
en specifik upplevelse. På vissa ställen kan man tycka att det kan vara värt att 
köpa en Coca Cola för 100 kr t.ex. Man vill omge sig av lyx på grund av flera 
olika orsaker. Men framförallt menar jag att jag väljer att göra det för att det 
skapas en viss känsla inom mig som ibland knappt går att beskriva, det är svårt att 
förstå sig på varför man egentligen väljer att betala mycket för en viss typ av 
varor som kostar flera gånger å mycket som liknande varor.  På vissa sätt vill man 
ju signalera status och framgång. 

 



35 

4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 
din konsumtion? 

 
Jag tror att det är båda dessa faktorer som påverkar mig till dessa typ av köp. 
Jag tror att vi människor runt omkring sätter krav och press på varandra vilket 
även kommer att skapa vissa normer. Genom att köpa sådana saker som lyxvaror 
går det nog att skapa sig en typ av en säkerhet i alla fall. Jag tror att det är man 
med hjälp av dessa även kan visa att man har lyckats. Har man råd med dyra 
produkter visar jag i alla fall att jag har lyckats när det gäller pengar.  Det finns 
faktiskt vissa saker som fungerar lika bra men varumärket betyder mest. 

 
5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig?  
 

Absolut, annars skulle man väl aldrig betala mycket mer för en likvärdig vara. 
Självklart sänder det ut vissa signaler om mig som person då jag väljer att köpa 
dyra statussymboler av olika slag. 

 
6. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 

 
Jag blir glad, nöjd och får tillfredställelse. 

 
7. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 

 
Bättre om jag är nöjd med mitt köp. 

 
8. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 

Ja, massor.  
 

9. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 

Ja, det är det nog, det får mig att sträva efter högre mål och mera saker. 
 

10. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att vara som alla andra (följa trender) eller 
är det ett sätt att sticka ut från mängden? 

 
Sticka ut från mängden, man tänker på vilka man vill och inte vill vara som eller 
tillhöra men även att vara som andra då jag även väljer att följa vissa trender.  
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INTERVJU 3                    bilaga 4 
 
Namn: Tom  
 
Yrke: VD 
 
Ålder: 62  år 
 

 
 
1. Vad är lyx för dig?  

 
Min fritid, att kunna vara ledig, att ha ett fint och vackert hem. Att få tillräckligt 
med tid att njuta av saker som god mat, gott vin och härliga resor. Men viktigast 
av allt få vara på mitt landställe. Att man har råd med mer saker, man köper inte 
bara saker för att man behöver dem.  
 

2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 

Ja, all min lediga tid. 
 

3. Varför gör du det? 
 

Mycket på grund av självtillfredsställelse. Jag tror även att jag på ett sätt har vant 
mig vid att leva med lyx av vissa slag.  Nu när man är äldre tänker jag inte lika 
mycket på de materiella ting man faktiskt besitter. Jag tror att produkterna man i 
denna ålder väljer att köpa är av ett annat slag, jag värdesätter saker som t.ex. hus 
och liknande medan de yngre bryr sig mer om saker som kläder och mobiltelefon 
och liknande statusprylar. Jag tror att man som äldre inte har behovet att visa sina 
tillgångar lika mycket som när man var yngre.  
Jag tror dock att denna typ av konsumtion även är av stor betydelse i min ålder.  
Man vill helt enkelt unna sig något, det skapar en känsla och även en upplevelse. 
Jag tror även att denna typa av konsumtion har blivit så vanlig att man vänjer sig 
vid att leva på en viss nivå, vilket bidrar till att man vill ha mer. Jag tror även att 
detta på vissa sätt skapar en trygghet hos många spelar ingen roll egentligen om 
det är i form av lyx varor eller något annat attribut för att visa tillhörighet eller 
status. I många fall handlar det nog främst om grupptillhörighet.  

 
4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 

din konsumtion? 
 

På grund av personliga skäl, jag vill inte att människor ska lägga märke till saker 
för andra orsaker än om de bara tycker om designen.    
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5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig?  
 

Absolut inte. 
 

6. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 
 

Jag njuter av kvalitet, bra produkter, att det är vackert och att det har snygg 
design. 

 
7. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 

 
Jag mår bra av det, jag vet inte om jag mår bättre men det skapar tillfredställelse 
av ett visst slag. 

 
8. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 

 Nej, jag har allt jag vill ha.  
 

9. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 

Det ger mig njutning på vissa sätt men det är inte viktigt för mig i form av status. 
 

12. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att vara som alla andra (följa trender) eller 
är det ett sätt att sticka ut från mängden? 

 
Jag gör det för mig själv, inte för att visa vem jag är eller inte är. 
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INTERVJU 4                   bilaga 5 
   
 
Namn: Clara   
 
Yrke: Student 
 
Ålder: 23 år 
 
  

 
1. Vad är lyx för dig?  

 
Att unna sig något extra som exempelvis massage, en dyr sak, tidningar, god mat 
eller bara få en mysig stund för sig själv i lugn och ro. Det känns även mysigt när 
någon bjuder en på middag. För mig är lyx något man inte kan göra så ofta. Det 
kan även vara att få vara ledig om man har jobbat mycket under en tid. Jag tror att 
lyx är något man vänjer sig vid vilket gör att typen av lyx hela tiden trappas upp. 
För vissa är inte en resa till Grand Canaria lyx längre utan då tänker man mer på 
business class och liknande. Det är även dyra onödiga produkter som tex. ett dyrt 
märkes läppglans eller ett par dyra solglasögon, det är ingen som ser om dom är 
äkta eller inte men det känns inte lika bra om de är oäkta.  
 

2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 

Ja, så ofta jag kan.  
 

3. Varför gör du det? 
 

Det skapar en skön känsla att unna sig något extra oavsett vad det är. Det känns 
mysigt att få njuta lite extra av något för en stund oavsett om det bara är en 
tidning eller lite lugn och ro för sig själv. 

 
4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 

din konsumtion? 
 

Det är bådadera, jag mår bra att personlig skäl men jag tror inte att jag skulle 
lägga ned lika mycket pengar på tex. en tröja om ingen annan brydde sig eller 
uppmärksammade vad jag hade på mig.  

 
5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig?  
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Ja, när det gäller vissa saker känns det faktiskt bättre om det är dyrt. Ett par dyra 
jeans känns exempelvis mycket snyggare om man vet att dom är dyra. 

 
 
 

6. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 
 

Det känns lyxigt. 
 

7. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 
 

Bättre, det är uppiggande. 
 

8. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 
det? 

 
Ja, jättemycket. 
 

9. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 

Ja, ganska men det viktigaste för mig behöver inte vara det materiella utan mest 
känslan av att unna sig något. Jag tycket att det är viktigt att belöna sig själv i 
form av mysiga saker. Efter en tenta t.ex. är det ur skönt att få lite tid för sig själv 
med en härlig tidning. Vid sådana tillfällen tror jag definitiv att det är positiv för 
mig. 
 

10. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att vara som alla andra (följa trender) eller 
är det ett sätt att sticka ut från mängden? 
 
Det är ett sätt att sticka ut från massan samtidigt som jag ungefär vill ha samma 
saker som mina kompisar. 
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INTERVJU 5                   bilaga 6 
   
 
Namn: Ebba  
 
Yrke: Student 
 
Ålder: 23 år 
 
 

 
1. Vad är lyx för dig?  

 
Att kunna göra saker man vanligtvis inte annars kan göra hela tiden under ens 
vardag. Exempelvis att gå ut och äta middag på någon härlig restaurang, dyra 
hårprodukter, dyra hudkrämer, ansiktsbehandlingar eller köpa en dyr väska utan 
att behöva spara resten av månaden. Det är känslan av att tex. kunna gå in i en dyr 
affär och köpa en dyr töja fast det faktiskt bara är en vanlig tröja man köper. Det 
känns roligare när man köper något som är dyrt. 
 
Men det kan även vara små saker som förgyller ens vardag t.ex. att vara själv en 
stund eller att man har något kul att se framemot. Det är snarare själva känsla som 
är det avgörande inte själva produkten. 

 
2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  

 
Ja, mycket i förhållande till min inkomst. 

 
3. Varför gör du det? 

 
Det är kul och känns härligt. Man känner sig definitivt säkrare och snyggare då 
man klär sig i dyra kläder exempelvis. Köper man något dyrt så är det oftast 
bättre. Det sitter i mitt huvud och inte i kläderna i sig. Jag blir säkrare då jag vet 
att jag har betalat mycket för mina kläder och accessoarer, det skapar en känsla av 
exklusivitet. Jag känner mig helt enkelt mer exklusiv då jag köper dyra varor av 
olika slag.  

 
4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 

din konsumtion? 
 

Båda, dels för en själv men man mår ju bra om man andra lägger märke till och 
gillar det man själv har, 
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5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig?  

 
Ja, tyvärr. Man känner sig mer exklusiv då man har råd med dyra saker.  

 
6. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 

 
Jag blir lycklig, nöjd, glad och tillfredsställd. Det kan verkligen få mig på så 
himla bra humör. Jag kan bli glad varje gång jag tar på mig ett plagg i flera veckor 
efter mitt köp. Det uppmuntras även av mina vänner.  

 
7. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 

 
Bättre. 

 
8. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 

Ja, massor. 
 

9. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 

Ja, jag är ganska materiell av mig så det piggar verkligen upp mig i ens vardag. 
 

10. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att vara som alla andra (följa trender) eller 
är det ett sätt att sticka ut från mängden? 
 
Det är definitivt ett sätt att skilja sig från andra, inte att vara en i mängden men 
samtidigt klär man sig ganska ofta likt sina vänner. 
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INTERVJU 6                               bilaga 7 
 
                          

Namn: Karin  
 
Yrke: Arbetslös 
 
Ålder: 28 
 
  

 
1. Vad är lyx för dig?  

 
Lyx är att kunna uppfylla sina drömmar. Att ha tillräckligt med pengar för att kunna 
resa tex, och ta fallskärmscertifikat. Att kunna göra det man vill. 
Lyx kan också vara att köpa en dyr jacka tex, att inte ta det billiga alternativet.  
Lyx är också att bo bra, att ha ett boende där man trivs, tex en egen lägenhet i 
innerstan. 

 
 

2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 
Ägnar mig inte alls åt lyxkonsumtion för tillfället då jag är arbetslös och �pank�.  
Men om jag skulle ha pengar skulle jag definitivt lägga en del av dem på lyx och 
unna mig själv saker och ting.  
 

 
3. Varför gör du det? 
 
Känsla av bättre kvalitet, en garanti för att det är något bra om det kostar mer. Det är 
också fråga om identitet. Jag kan identifiera mig med vissa märken som kanske kostar 
mer. Det handlar om vad som passar min personlighet. Vill inte identifiera mig med 
ett �budgetmärke�. Lyx handlar till viss grad om status. 
Men kvaliteten är viktigare än identifikationen. Ser priset som en kvalitetsindikator. 
Köper inget �billigt skit�. Undersöker inte heller om en billigare variant skulle kunna 
vara lika bra. Dyrt är bra helt enkelt! 
Om en vara kostar mycket är sannolikheten också större att jag kommer att använda 
varan längre. Tröttnar inte lika fort på det som är dyrt, inga �slit-och-släng�-varor. 
 
 
4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 

din konsumtion? 
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Ej så viktigt att andra ser, men handlar det om kläder så köper man dem ju för att vara 
fin, och fin vill man ju vara inför andra. Ett dyrt plagg kan dessutom ibland 
automatiskt betraktas som snyggt. Om ett plagg egentligen inte är så snyggt så kan 
det lyftas upp av priset och bli coolt och trendigt.  
Jag konsumerar också andra lyxvaror som ingen ser att jag gör, tex dyr choklad och 
andra delikatesser.  
 
 
5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig? På vilket sätt isåfall? 
 
Priset är viktigare för privata känslor än som statusindikator. Jag känner mig nöjdare 
om jag köpt något dyrt, och så kommer jag att anvda varan längre. När det gäller 
status handlar det mer om själva märket än priset i sig. Samhället ger ett visst märke 
status, och det är genom varumärken som jag uttrycker min status.  

 
 

6. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 
 
Trygghet, känner att jag kan lita på märket. Ger också en känsla av att må bättre. Att 
shoppa något dyrt kan ibland ge en tröstande känsla om man behöver det. Att köpa 
dyr choklad till exempel kan var ett sätt att belöna sig själv.  
Lyx är också ett sätt för mig att känna att jag har råd, en befriande känsla av att ha 
pengar. Eftersom jag är arbetslös för tillfället och inte har så mycket pengar vet jag 
hur det känns att inte ha råd. Därför är känslan av att ha råd viktig för mig när jag väl 
har pengar.  

 
 

7. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 
 

Jag tycker jag mår bättre, att lyxen framkallar de känslor jag eftersträvar. 
 
 
8. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 
Enormt mycket!!! Just nu har jag ju inte råd med någonting. 

 
 

9. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 

Inte viktigt just nu. Pengarna går endast till nödvändigheter. Men om jag skulle tjäna 
mer pengar skulle det bli allt viktigare. Lyx är viktigt för självkänslan. Viktigt att visa 
för sig själv att man har råd.  Detta gör jag genom lyxprodukter men det som är 
viktigast är att kunna förverkliga mina drömmar såsom att resa. Jag lägger hellre 
pengar på det än tex en dyr gucci-väska. 
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10. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att vara som alla andra (följa trender) eller 
är det ett sätt att sticka ut från mängden? 

 
Det är ej viktigt att sticka ut, jag är mer en sån som följer trender och köper sånt som 
är populärt bland andra.  Vill ha sånt som andra har.  
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 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
  
INTERVJU 7         bilaga 8 
   
 
Namn: Ingrid  
 
Yrke: Bibliotekarie 
 
Ålder: 63 år 
  

 
1. Vad är lyx för dig?  
 
Lyx är framförallt hälsa, att vara frisk och må bra. När man är sjuk känner man direkt 
att det viktigaste i livet är att vara frisk och att det kan vara lyx att må helt och hållet 
bra både psykiskt och fysiskt. Det är också lyx att ha tid att göra det man vill. När det 
gäller saker man köper så är är lyx att kunna inreda som man vill, med tex fina kuddar 
och gardiner. Kläder är inte så viktigt för mig, köper hellre lyxiga Lancome-krämer.  
Att bo på hotell är också lyx, om det innebär att bli upppassad och få sova i en skön, 
fräsch säng som är lite lyxigare än den man brukar sova i.   
 
 
2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 
Nej, inte mycket alls. En lyxig kräm då och då, inte ofta. 
 
3. ( Om ja, i vilken utsträckning? ) 

 
4. Varför gör du det? 

 
När jag väl lägger pengar på lyx så är det för att må bra, för att känna att jag har råd 
att unna mig något ibland. 

 
 

5. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 
din konsumtion? 

 
Till största delen handlar det om personliga känslor. Det känns kul och skönt att 
kunna unna sig någonting. Med tex en dyrare hudkräm känner jag mig fräschare och 
snyggare. Och bland andra männsikor vill man ju känna sig fin, men det spelar inte så 
stor  roll om folk i min omgivning vet om att jag använder ett visst lyxmärke. Det 
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handlar mer om att man känner sig fin och på så sätt får en utstrålning som andra 
kanske lägger märke till. Och man känner sig automatiskt finare om man har något 
som är dyrt och man blir på något sätt säkrare.  
Det var nog viktigare förr när jag var yngre att bevisa något inför andra genom att 
konsumera vissa varor. Nu när jag är äldre är det viktigare att må bra själv och tycka 
om sig själv, då gör också andra männsikor det, i stället för att försöka visa vem man 
är genom en viss sorts konsumtion.  
 
6. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig? På vilket sätt isåfall? 

 
Nej inte så viktigt. De inre, privata känslorna viktigare. Kan hända att jag känner mig 
finare i något dyrt, men jag skyltar inte direkt med priset. Kan köpa begagnat och 
billigt också.  

 
7. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 

 
Jag mår bra av att kunna lyxa till ibland. Det känns kul. Det handlar om att jag själv 
upplever att jag mår bra, mer än att andra upplever att man är på ett visst sätt.  

 
8. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 

 
Bättre, till en viss grad. Men i längden är det ju andra saker som får en att må bra. 
Hälsa, trygghet etc.. 

 
9. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 
Nej, inte så mycket. Skulle vilja resa mer men det handlar mer om att ha tid än om 
pengar. Så att ha tid att resa är mer lyx än att ha råd med det.  
Visst vore det kul att kunna lägga mer pengar på inredning, men det är inte alls 
viktigt. 

 
 

10. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 
Nej, det är inte så viktigt. Har man inte råd så har man inte. Det är bara att acceptera. 
Bättre att lägga pengar på nödvändiga saker än lyx. Hellre bra och god mat än 
lyxprodukter. 
 
11. Är lyx ett sätt för dig att följa trender (vara som alla andra) eller ett sätt att 

sticka ut ur mängden? 
 

Varken eller. Vill inte sticka ut men att vara som alla andra är inte heller så viktigt. 
Man vill ha sånt som man tycker om och själv trivs med.  
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INTERVJU 8         bilaga 9 
   
 
Namn: Anna  
 
Yrke: Arbetslös 
 
Ålder: 29 år 
 
  

1. Vad är lyx för dig?  
 

Lyx är att göra någonting utöver vardagen, någonting som man inte gör så ofta. Det 
kan vara att unna sig själv någonting men det kan vara lyx även om någon annan 
betalar. Då är det till och med mer lyx eftersom man inte behöver tänka på att det 
kostar. 
Lyx är t.ex. att bo på hotell. Att få sova i en skön säng med fräscha lakan, bli serverad 
frukost, bli uppassad. Att gå ut och äta på restaurang är också lyx. 

 
 

2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 
Nej, inte alls! Men om jag hade pengar skulle jag göra det. Fast bara ibland. Gör man 
det för ofta uppskattar man det ju inte på samma sätt 

 
 

3. Varför gör du det? 
 

Om jag skulle göra det skulle det vara för att må bra, för att komma ifrån det vanliga, 
det som går på rutin i vardagen. Det är skönt att få lyxa lite ibland.  
Gäller det skor, väskor och jackor kan det gärna kosta lite mer för att det är viktigt 
med bra kvalitet. Billigt kan vara bra men dyrt är oftast bättre. Och det som är snyggt 
är ofta dyrt. Om jag lägger mycket pengar på något så är det alltså en fråga om 
kvalitet och design. Attt det är ett visst märke spelar mindre roll. Men vissa märken 
garanterar en viss nivå av kvalitet och har ofta snyggare saker. Jag tycker att det är 
lätt att se att kvaliteten är bättre hos dyrare varor.  
 

 
4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 

din konsumtion? 
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Bara för min egen skull. Det handlar om att må bra själv, inte om att bevisa något för 
någon annan. Det handlar inte heller om  att bevisa för mig själv att jag har råd med 
vissa saker, eftersom det gärna får vara någon annan som betalar.. 
 
 
 
5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig? På vilket sätt isåfall? 
 
Verkligen inte! Det kan i stället kännas dumt att köpa något dyrt. Jag betalar för 
kvalitet och design, inte status. Hittar jag någonting bra och snyggt på H&M så är det 
ju jättebra att det inte kostar så mycket. Man blir extra nöjd om man fyndar något bra 
som också är billigt. 

 
 

6. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 
 
Känns bra att ha någonting som är snyggt med bra kvalitet. Jag blir nöjdare med 
köpet då. Gäller det att bo på hotell handlar det om att jag upplever något som jag 
kommer att minnas länge. Ger en skön känsla av välmående. 

 
 

7. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp? 
 
Jag mår bättre, men handlar det om tex kläder mår jag bara bättre för stunden. När det 
gäller upplevelser mår jag bättre på en mycket mer långvarig nivå. Det är någonting 
jag minns, ibland hela livet, och det gör att jag kan må generellt bättre, inte bara för 
en stund. Därför är det mer värt för mig att lägga pengar på upplevelser än saker. 
 

 
8. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 

Ja, massor!!! Om jag hade mer pengar skulle jag ägna mig mycker mer åt lyx. Men ju 
mindre pengar man har desto mer vill man ha, tror jag. När man väl kan köpa det man 
vill ha så blir det nog inte lika viktigt. 

 
 

9. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 

Ja, det är viktigt! Man måste unna sig saker och ting då och då, det gör livet roligare, 
annars blir det mest tråkig vardag. 

 
 

10. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att följa trender (vara som alla andra) eller 
ett sätt att skilja sig från mängden? 
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Det blir nog mer så att jag köper sånt som alla andra har. Det som är riktigt unikt är 
för dyrt, så det skulle jag inte ha råd med men det är nog egentligen sådanna riktigt 
exklusiva saker som skulle vara roligt att ha. Fast även om jag hade pengar skulle jag 
inte köpa svindyra varor bara för att de är superexklusiva. Det är helt enkelt inte värt 
det. Känns helt orimligt att tex lägga ner flera tusen på en lite handväska. Då är det 
bättre att lägga pengar på att bo på tex lyxhotell eller någon annan upplevelse för det 
är något man kommer att minnas hela livet. Köper man en dyr sak så vänjer man sig 
dessutom fort vid att ha den, så efter ett tag känns den inte längre alls så speciell. 
Materiell lyx är inte alls lika viktigt som �upplevelselyxen�! 
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INTERVJU 9         bilaga 10 
   
 
Namn: Olof  
 
Yrke: Läkare 
 
Ålder: 58 år 

 
 
1. Vad är lyx för dig?  

 
Att unna sig något utöver det vanliga. Det kan vara en resa, eller en fin flaska vin 
eller en bra konsert. Kan också vara att gå ut och äta middag på en fin restaurang. Det 
handlar mer om upplevelser än materiella saker.  

 
 

2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 
Inte så mycket. Någon resa då och då och någon flaska vin. 

 
 

3. Varför gör du det? 
 
För att nå en högre njutning och reta sina sinnen. Man vill göra något som inte hör till 
det vanliga.  
 

 
4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 

din konsumtion? 
 
Jag har inget behov att imponera på andra. Det har helt med privata känslor att göra.  
Bryr sig inte om vilket märke det är bara det är bra kvalitet. Men vissa märken 
garanterar ju en viss kvalitet.  
 
 
5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig? På vilket sätt isåfall? 
 
Status har ingen betydelse! 
Köper jag något dyrt så är det för att varan har en viss nivå av kvalitet. Och kvalitet är 
viktigt om man vill att varan ska hålla länge. Vill inte köpa något skit. Ett högre pris 
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måste innebära någon funktionell nytta. Men bara för att något är dyrare så behöver 
det inte nödvändigtvis innebära att det är bättre. Vill absolut inte lägga pengar på 
något bara för att det kanske marknadsförs på ett visst sätt och är ett statusvarumärke. 
Vissa statusvaror kan ibland bara vara skit. Det är viktigt att genomskåda sådant. Jag 
brukar därför försöka jämföra varor och se vilka varor som ger den högsta nyttan. Det 
går att hitta bra grejer på t.ex. Dressman också och då är det helt ok att handla där. 
 

 
6. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 
 
Jag får njuta av att ha en bra vara. Är den bra så uppskattar jag den ju på ett annat sätt 
när jag använder den. Gäller det upplevelser så mår jag bra av att göra något 
annorlunda som stimulerar mina sinnen.  

 
 

7. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp?  
 
Bättre, men det är ofta bara kortvarigt. För att bli lycklig krävs det mer än att man 
lyxar till det ibland!  
 

 
8. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 
Nej, så var det kanske mer när jag var yngre. Nu är det viktigare att lägga pengar på 
andra saker. 

 
 

9. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 
Det är viktigt att kunna unna sig saker och ting ibland, men det behöver inte endast 
handla om lyx.  
 

 
10. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att följa trender ( vara som alla andra) eller 

ett sätt att skilja dig från mängden? 
 

Nej, det handlar om att köpa bra grejer och göra sånt som man drömmer om. Vad 
andra har eller gör har mindre betydelse.  
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INTERVJU 10                bilaga 11 
   
 
Namn: Anders  
 
Yrke: Civilekonom 
 
Ålder: 31 år 
 

 
1. Vad är lyx för dig?  

 
Att ha tid och medel att kunna göra det man vill. Att kunna ägna sig åt 
självförverkligande. Kan handla om naturupplevelser, att resa, se exotiska platser inte 
ännu exploaterats, äta god mat på restaurang. Kan också vara en och annan lyxvara, 
såsom ett par dyra jeans. 

 
2. Lägger du ned tid och pengar på detta?  
 
Inte så mycket på kapitalvaror. Mer på mat och dryck och resor.  
 
3. Varför gör du det? 
 
Handlar det om varor så är det kvaliteten och designen som spelar roll. Jag vill inte 
köpa något skit. Det är viktigt med bra kvalitet, och dyrt betyder ofta högre kvalitet 
och snyggare design. Jag kollar inte upp så mycket om det kan finnas billigare 
motsvarigheter utan räknar med att få betala ett visst pris för en viss nivå av kvalitet 
och design. Vissa märken känns säkra, fungerar som garanti för bra kvalitet. Gäller 
det upplevelser så är det för att man mår bättre av det, det ger njutning och berikar ens 
liv. 
 

 
4. Är det på grund av personliga skäl eller vill du att andra ska lägga märke till 

din konsumtion? 
 
Personliga skäl framför allt. Det är den egna känslan som är viktig, inte vad andra 
tycker. Jag vill känna mig nöjd med mitt köp. Men handlar det om en resa jag gjort 
som ingen annan gjort, tex till en väldigt exotisk, oexpoaterad plats dit inte många 
turister kommer så blir jag ju extra stolt över det och vill gärna berätta för andra om 
det. Men det handlar inte om att bevisa något för andra.  
 
 
5. Priset indikerar status, är detta viktigt för dig? På vilket sätt isåfall? 
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Nej! Det handlar om kvalitet och design, inte status. Och det handlar om självkänsla. 
Jag vill vara nöjd med det jag köper. Är jag ute och reser betalar jag det som är 
rimligt. Jag tar kanske flyg i stället för buss för att det är bekvämare, men väljer inte 
första klass även om jag skulle ha råd.  
 

 
6. Vilka känslor skapar dessa varor hos dig? 
 
Det kan lyfta upp en tråkig vecka om man lyxar till det lite. När det gäller mat och 
dryck eller resor kan det vara en social grej. Man kan tex ha en helkväll på krogen, 
vilket kan bli väldigt dyrt,  för att man vill vara social och vara ute bland folk. Då 
handlar det om att man tillfredsställer ett socialt behov.  
Det handlar också om att jag känner mig nöjd. Lyxar jag till det lite när jag köper 
något är sannolikheten att jag känner mig nöjd länge större, men då innebär lyx att det 
är en bra vara jag köpt. Jag köper inte något dyrt bara för att det betraktas om lyx men 
egentligen inte innebär någon extra nytta.  
 

 
7. Mår du bättre eller sämre efter dessa köp?  
 
Jag mår bättre om det gäller en bra upplevelse. Handlar det om prylar så känner jag 
mig nöjd med ett bra köp, men det gör inte att jag mår bättre i längden. 
 

 
8. Finns det mycket saker som du gärna skulle vilja köpa om du hade råd med 

det? 
 
Nej, skulle däremot vilja ha mer tid till att göra saker som jag inte har tid med nu. 
 

 
9. Vad anser du om lyx i största allmänhet, är det viktigt för dig? 
 
Det är viktigt att kunna unna sig saker och ting ibland, men jag vill inte leva i lyx. 
Bättre att vara lite sparsam och lägga saker på nödvändiga saker och sedan unna sig 
någonting då och då, inte för ofta.  
 

 
10. Är lyxkonsumtion ett sätt för dig att följa trender ( vara som alla andra) eller 

ett sätt att skilja dig från mängden? 
 

Det som jag tycker snyggt är ofta det som är inne, därför blir det väl att jag följer  
trender och är villig att betala mer för det som är inne. Men handlar det om resor är 
det tvärtom, då vill jag inte åka till ställen som är populära och förknippas med 
massturism, utan jag vill hellre besöka oexploaterade platser. Men det har inte så 
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mycket att göra med att skilja sig från mängden utan att det känns intressantare med 
sådana platser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


