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Undersökningen syftade till att beskriva upplevelsen av sitt eget och 
andras sätt att konsumera. I relation till faktorer baserade på ”social 
identity theory” (Tajfel & Turner. 1979, refererat i Myers, 2007) 
men också egna individuella upplevelser om påverkan på det egna 
konsumtionssättet hos kvinnor i åldern 20-24 år. Strävan efter att 
uppnå en positiv social identitet och undvika en negativ social 
identitet upplevs påverka sättet att konsumera. Den sociala 
identiteten upplevs återspegla den egna identiteten i sociala 
interaktioner. Intervjuer med sju kvinnor gjordes och resultatet 
analyserades med kvalitativ tematisk analys. Resultatet beskriver att 
kvinnors eget och andras sätt att konsumera kan kategoriseras, 
identifieras och jämföras under påverkan av upplevelser kring stil, 
ekonomi och värderingar. Även humör och känslor upplevs påverka 
konsumtionssättet. Resultatet diskuteras kring betydelsen av 
intresse och vikten av att förmedla en positiv självpresentation och 
hur det kan påverka hur och vad man handlar.  

  
 

Ofta förklaras konsumentbeteende och konsumtion i termer av sociala sammanhang 
och sociala interaktioner (Bagozzi, Gürhan-Canli & Priester, 2002). 
Situationer i vilka man konsumerar och faktorer som påverkar individens upplevelse 
av konsumtion kan vara av social karaktär. Konsumtionsmönster är påverkat av 
grupper och sociala sammanhang. Konsumtion, som varande i många fall en social 
företeelse blir ett sätt att stärka sin identitet i gruppsammanhang. Beroende på 
sammanhang stärks identiteten genom identifiering eller differentiering. Hur 
differentieringen sker tydliggörs genom jämförelse med andra. Konsumtion 
definieras i studien som hur och vad man handlar. De sociala karaktärerna är de olika 
grupper som omger individen och som denne interagerar med. En grupp är 
karaktäriserad av de utbytesprocesser som existerar mellan medlemmarna i gruppen 
(Mowen & Minor, 1998). Rijswijk, Haslam och Ellemers (2006) menar också att 
upplevelsen av en grupp är påverkat av kontexten man upplever att gruppen är i och 
huruvida vi själva är medlemmar av gruppen. Konsumentbeteende inom en grupp är, 
oavsett om medlemmarna påverkar varandra eller inte, utsatt för utbytesprocesser av 
information. Informationsprocesserna påverkar individens sätt att konsumera. 
  
Genom att konsumera på ett visst sätt kan man finna likheter med andra eller skilja 
sig från andra. Det kan också ge associationer och upplevelser av andra egenskaper 
hos individen. Individen strävar efter att skapa så positiva associationer som möjligt 
om sig själv att förmedla till andra. Ofta förmedlar man en bild eller information om 
sig själv genom sitt utseende, eftersom det är det som andra direkt kan se. Kläder i 
huvudsak används för att skapa upplevelsen av en idealisk självbild, tanken om en 
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annan identitet som kan påverka till att förbättra självförtroendet (Dittmar & Drury, 
2000). Individen kan utveckla en intention till att köpa en viss produkt för att hon är 
medveten om att den generella användaren är lik henne själv och att produkten då 
uttrycker och bekräftar vem hon upplever sig vara (Manetti, Pierro & Livi, 2002). 
Individen upplevs också konsumera produkten med intentionen att den generella 
användaren av produkten är någon som är lik hennes ideala själv (Wicklund & 
Gollwitzer, 1982, refererat i Manetti, Pierro & Livi, 2002). White och Dahl (2007) 
menar att individer strävar efter att differentiera sig från utgruppen på ett, för sig 
själva, positivt sätt, där utgruppen symboliserar det motsatta, något mer negativt. I 
och med detta så uppnår individen en positiv social identitet och undviker en negativ 
social identitet. Denna strävan är enligt White och Dahl (2007) en nyckelfaktor i 
”social identity theory” (Tajfel & Turner, 1979).  
 
Enligt ”social identity theory” kategoriserar vi både oss själva och andra, vi 
identifierar oss med en ingrupp och vi jämför oss med en utgrupp (Tajfel & Turner, 
1979, refererat i Myers, 2007). White och Dahl (2007) menar att i och med detta så är 
konsumenter motiverade att undvika dissociativa associationer, då det skulle innebära 
en negativ social identitet. Konsumtionssätt kan även innebära en gemenskap med 
den egna gruppen. Det har en positiv funktion i form av ett sätt att umgås. 
 
Mowen och Minor (1998) nämner också fem stycken basfaktorer hos gruppen som 
anses påverka den enskilda individen i konsumentsammanhang: gruppinfluerade 
processer, skapandet av roller inom gruppen, skapandet av konformitetsfaktorer, 
sociala jämförelseprocesser och utvecklingen av gruppolarisering. Undersökningen 
behandlar några av dessa faktorer inom ramen för ”social identity theory”. 
Utbytesprocesser i form av information menar Mowen och Minor (1998) också är 
något som påverkar val av produkter i konsumtionssammanhang.  

 
Då medvetenheten kring många aspekter av konsumtion och handel ökar spelar den 
enskilda individens egenskaper och upplevelser roll då dennes värderingar, som 
också färgar prioriteringar, påverkar hennes konsumtionsval. Konsumenters 
upplevelser i konsumtionssammanhang definieras som den kunskap en konsument 
har och de uppfattningar hon gör om objekt, deras attribut och deras fördelar, där 
objekt definieras som produkterna, människor och företag som man kan ha vissa 
upplevelser om (Mowen & Minor, 1998). Med attribut menas egenskaperna eller det 
som karaktäriserar ett objekt. Fördelar är de positiva utgångar som attribut ger till 
konsumenten. (Mowen & Minor, 1998). Det är också beroende av vilka 
referensramar och erfarenheter inom konsumtion som en individ har sedan tidigare, 
något som kan vara påverkat av interaktioner med andra människor i form av utbyte 
av information.   

 
Studier (Sujan, 1985, refererat i Bagozzi et al., 2002) har visat att när ett objekt är 
kategoriserat är kategorikunskapen användbar i bedömningen av det objektet. Den 
första bedömningen av ett objekt eller en individ menar Fiske och Neuberg (1990, 
refererat i Bagozzi et al., 2002) är att individen använder vissa ledtrådar och etiketter 
för en första kategorisering. Informationen i en viss kategori kan också förklaras av 
scheman. Det är kognitiva strukturer som innehåller organiserad kunskap om olika 
kategorier såsom den egna personen, andra individer, händelser och objekt (Bagozzi 
et al., 2002). De menar också att konsumenter använde scheman för att klassificera 
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olika produkter i kategorier och för att bedöma nya alternativ och nya produkter som 
en konsument möter.  
 
Kategorisering som en del i ”social identity theory” (Tajfel & Turner, 1979, refererat 
i Myers, 2007) kan, i undersökningen, förklaras av upplevelsen att kvinnorna 
kategoriserar sitt eget och andras sätt att konsumera, samt kategoriserar butiker, 
genom att tilldela dem olika egenskaper. I upplevelsen av hur och vad man handlar 
kan konsumtionssättet associeras med olika egenskaper. Egenskaper som kan tyckas 
tillhöra olika kategorier.   
 
En ingrupp är en grupp individer som delar en känsla av samhörighet och gemensam 
identitet. Identifiering med en ingrupp och att hitta gemensamma aspekter, bidrar 
positivt till självkänslan, genom påverkan på den enskilda individens sätt att 
konsumera.  
 
En utgrupp är en grupp individer som upplevs vara klart åtskild och annorlunda från 
ingruppen. (Tajfel &.Turner,1979, refererad i Myers, 2007). Genom jämförelse med 
en utgrupp definierar individen sig själv samt den egna ingruppen då önskvärda 
egenskaper hos den egna individen och ingruppen i jämförelse med andra blir tydlig. 
Dissociativ referensgrupp är en typ av utgrupp som påverkar individens sätt att 
konsumera genom hans eller hennes strävan att klart differentiera sig från den 
(Mowen & Minor, 1998).  
 
Som presenterat av tidigare studier (Luo, 2005) har forskningsområdet belyst 
individuell konsumtion mycket som en separat företeelse skild från konsumtion i en 
mer social kontext. Dessa två delar av konsumtion kan antas vara kopplade till 
varandra på många sätt, då individer, framförallt kvinnor, utbyter information om 
konsumtion. Informationen från sociala grupper kan då även tänkas påverka 
individen i hennes egen konsumtion. Intresset för studien ligger därför i att fokusera 
på upplevelser en individ har av olika faktorer som påverkar hur och vad hon 
konsumerar. Studien avser att göra detta utifrån och i relation till faktorer som 
upplevs vara sociala men som även är påverkade av individuella egenskaper och 
referensramar hos individen och hennes upplevelser kring konsumtion.  

 
Kvinnor i åldern 20-24 år som studien undersöker kan antas ha varierande 
konsumtionsvanor men ändå vara en konsumentgrupp som handlar ganska mycket 
(cf. Lunt & Livingstone, 1992, refererat i Dittmar & Drury, 2000). De är också inom 
ett åldersspann där både livssituation och sysselsättning kan se olika ut.  

 
Syftet med uppsatsen var att ge en beskrivande bild av upplevelsen av ett sätt att 
konsumera såsom hur och vad man handlar. Ambitionen är att medvetandegöra 
upplevelser om aspekter av sitt eget och andras sätt att konsumera. Aspekterna 
behandlas kring socialpsykologiska faktorer i relation till ”social identity theory”. 
Dessa är kategorisering, identifiering och jämförelse men även andra faktorer, utanför 
teorin, som kan illustrera upplevelsen av ett sätt att konsumera, lyfts fram.  
 
Uppsatsen avsåg att svara på frågeställningarna:  
 
Hur upplever kvinnorna konsumtion, i huvudsak den egna men också andras i 
relation till faktorer baserade på ”social identity theory”?  
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Finns det utöver faktorer baserade på ”social identity theory” andra faktorer som 
påverkar upplevelsen av konsumtion hos kvinnor i åldern 20-24 år?  

 
 

Metod 
 

Deltagare  
Deltagarna i studien var sju kvinnor i åldern 20 till 24 år. Dessa kvinnor valdes ut då 
de representerade olika åldrar i det aktuella åldersspannet. Det var också önskvärt att 
urvalet skulle representera olika ekonomiska grupper i form av studenter och de som 
jobbar, vilket ansågs påverka hur man upplever sitt konsumtionssätt. Även tid som en 
påverkan på konsumtion ansågs vara olika för studenter och de som jobbar, då 
studenter har mer kontroll över sin tid och därför är mer flexibla när de kan 
konsumera, medan de som jobbar i högre grad är styrda av arbetstider. 
 
Urvalet skedde dels genom att sätta upp en lapp om undersökningsdeltagare på 
Psykologiska Institutionen på Stockholms universitet och genom att fråga bekanta om 
de hade någon bekant som kunde ställa upp på en intervju. Ett kriterie för valet av 
bekantas bekanta var att undersökningsledaren inte kände de tillfrågade personligen 
sedan innan. Deltagarna skulle även vara mellan 20-24 år. 

 
Datainsamling och procedur  
Data samlades in med hjälp av sju intervjuer, där en intervjuguide först arbetades 
fram med konkreta frågor relaterade till faktorer i ”social identity theory”. Faktorerna 
som frågorna formulerades kring var kategorisering av individen själv och andra, 
identifiering med andra samt jämförelse med andra. Följdfrågor med individuella svar 
från deltagarna användes för att gå utanför ”social identity theory”.  
 
Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna svar, så i komplement till 
intervjuguiden ställdes följdfrågor som passade in i sammanhanget för intervjuerna, 
samt beroende på vad som kom fram i dessa. På detta sätt kunde följdfrågorna 
anpassas till deltagarna och de svar som varje deltagare gav. Data som kom fram om 
deras upplevelser av konsumtion relaterades till ”social identity theory” men också 
till andra, individuella faktorer de upplevde påverkar deras sätt att konsumera.  
 
Frågorna i intervjuguiden rörde sig mycket kring konsumtion av kläder och produkter 
relaterade till utseendet. Även andra produktområden förutom kläder behandlades 
efter deltagarnas upplevelser av sin egen konsumtion utifrån följdfrågorna utanför 
den förskrivna intervjuguiden.  

 
Studien var från början tänkt att vara baserad på nio intervjuer men då inget väsentligt 
nytt framkom i de två sista valdes de första sju intervjuerna till att representera 
dataunderlaget. De innehåller väl de olika aspekter och skildringar av upplevelser av 
konsumtion som kvinnor i åldern 20-24 år har. 

 
Intervjuerna spelades in på diktafon, vilket gjorde att data kunde säkerställas och 
återges ordagrant genom transkriberingar. 
 



 5

Innan intervjun började informerades deltagaren om de etiska aspekterna i studien så 
som konfidentialitet, nyttjande av materialet, samtycke och frivilligt deltagande med 
rätt att avbryta när som helst i intervjun, utan påföljder samt tillgång till resultatet om 
deltagaren önskade. I början av intervjun presenterades ett övergripande syfte för 
studien. De informerades om hur intervjun skulle gå till, med vissa strukturerade 
frågor i intervjuguiden men också vissa följdfrågor som passar för sammanhanget. 
Efter intervjun informerades de om det specifika syftet samt att de fick utrymme för 
frågor eller funderingar och medgivande för undersökningsledaren att höra av sig för 
eventuella kompletteringar. Intervjuerna var mellan 35 och 55 minuter långa.  

 
Under hela undersökningen har ambitionen varit att inte låta eventuell förförståelse 
påverka undersökningen, databearbetning eller tolkning. Intervjuguiden är även 
baserad på teori och litteratur relaterad till konsumentbeteende och med fokus på 
faktorer relaterade till ”social identity theory” (Engel, Blackwell & Miniard, 1995; 
Mowen & Minor, 1998; Myers, 2007), det vill säga kategorisering, identifiering och 
jämförelse. 

 
Analys 
Analysen gjordes utefter en blandning av teoristyrd (deduktiv) tematisk analys och 
induktiv tematisk analys. (Langemar, 2008) Frågeställningen var således relaterad till 
”social identity theory”, som den deduktiva tematiska analysen bearbetade samt en 
öppen frågeställning som gav utrymme för andra teman som kom fram under 
datainsamlingen. Den mer öppna frågeställningen bearbetades med induktiv tematisk 
analys.  
 
Analysen började med att de inspelade intervjuerna transkriberades skriftligt och 
ordagrant för att sedan lättare kunna gås igenom. De transkriberade intervjuerna 
lästes igenom i sin helhet och därefter markerades text och data som kunde hänföras 
till de tre olika temana genom att strykas under i materialet för att lättare kunna 
urskiljas. Sedan skrevs data in under respektive tema för att kunna ge svar på 
frågeställningen relaterad till ”social identity theory”. De tre övergripande temana 
delades in i underteman. Analysen av de övergripande temana gjordes med deduktiv 
tematisk analys och analysen av undertemana gjordes med en blandning av deduktiv 
tematisk analys och induktiv tematisk analys (Langemar, 2008).  
 
Enligt induktiv tematisk analys (Langemar, 2008) markerades text som inte kunde 
relateras till ”social identity theory” genom att nyckelord skrevs i marginalen och 
sorterades i preliminära teman. Med denna analysmetod hittades upplevelser om hur 
humör och känslor påverkar hur och vad man konsumerar.  
 
Texten gicks igenom lika många gånger som det fanns teman tills texten ansågs 
genomarbetad. 
 
Kategorisering klassificerades som hur man själv upplevs dela in sitt eget sätt att 
handla men också andras i kategorier samt hur andra upplevs kategorisera och dela in 
hur och vad man själv handlar. Indelningarna baserades på stil, ekonomi och 
värderingar. Även indelningar och kategoriseringar av butiker påverkar hur de 
associeras till att ha olika egenskaper.  
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Identifiering behandlades som upplevelsen om liknelser med andras sätt att 
konsumera, framförallt den egna gruppen som man upplever att man tillhör. 
Liknelserna hittades i upplevelser kring stil ekonomi och värderingar. Gruppen 
upplevs påverka konsumtionssättet i situationer av att handla själv eller tillsammans 
med någon.  
 
Jämförelse behandlades som upplevelsen om skillnader med andras sätt att 
konsumera utefter upplevelser om stil, ekonomi och värderingar. 
 
Intervjuaren var ensam bedömare av data och sorterade in denna under respektive, på 
förhand bestämd kategori. 

 
 

Resultat och Resultatdiskussion  
 

”Social identity theory” gestaltas i undersökningsdeltagarnas utsagor genom 
upplevelser kring stil, ekonomi och värderingar. De har olika påverkan på 
upplevelsen av konsumtion beroende på om de appliceras på kategorisering, 
identifiering eller jämförelse. Även humör och känslor, som fristående från ”social 
identity theory” kommer till uttryck genom dessa tre.  

 
 
Efter varje resultatavsnitt följer en resultatdiskussion, där resultaten diskuteras i 
relation till forskning på området och författarens reflektioner. 

 
Kategorisering 
 

Av den egna konsumtionen. 
 

– Stil 
Kvinnor beskriver sin egen stil genom ett sätt att konsumera. Centralt för hur 
konsumtionssättet påverkar stilen är självpresentationen, hur stilen presenterar 
personligheten. Stilen ska ge en positiv avspegling av personligheten. Det upplevs 
också vara en medveten del i tankeprocessen när man reflekterar över sin stil i 
samband med konsumtion. Genom medvetna val förmedlas självpresentationen. 
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Det sättet på vilket kvinnorna beskriver sin egen stil kan tolkas som ett slags 
självkategorisering Det kan vara en viss färg på plaggen som återkommer ofta eller 
en specifik typ av plagg som köps mer än andra.  En medveten kategorisering av sig 
själv upplevs dock vara svår att göra. En självkategorisering är sällan specifik och 
tydlig. Generellt ligger den egna stilen mittemellan vännernas. Den är en blandning 
av intryck och influenser från flera olika håll i umgängeskretsen och därför blir 
resultatet en mångsidig och flexibel konsumtion. De gånger man upplever den egna 
stilen som konsekvent och stabil köper man liknande sorts kläder.  
 
Olika situationer kräver olika stilar, vilket visas genom att garderoben kan delas in i 
olika stilar ”jag tycker om att ha lite kaxigare nivå när jag går ut”. Genom 
anpassning i stil underlättas en social situation. Man kategoriserar både sig själv och 
andra och en kategorisering anses ofta kunna bidra med övrig information om en 
individ. Klädseln upplevs ge ickeverbal information. Kategorisering av sig själv kan 
också vara påverkat av att man anser sig vara på ett visst sätt och vill att stilen ska 
uttrycka något på ett sätt som är till fördel för den egna personen. 
 

”Det är viktigt för mig att representera en stark, självständig kvinna i min stil av 
kläder och så. Jag vill att det ska vara vuxet och stiligt, ja liksom stilen har 
formats till någonting mer permanent än vad den har varit innan”. 

 
I konsumtions- och sociala sammanhang kan det vara frustrerande att ha för många 
stilar. Man kanske inte vet vad man ska satsa pengar på eller hur en medveten 
självpresentation ska konkretiseras, hur man genom stil vill visa vem man är. 
Självpresentationen upplevs som viktigare i offentliga sammanhang. Ofta finns en 
medveten vilja att kunna uttrycka något med sin stil, även då stilen kanske inte fullt ut 
representerar personligheten men man vill ”provocera fram ett beteende” hos 
motparten.  
 
När man är ensam eller med personer som står väldigt nära behövs inte den ytliga 
presentationen, då de redan känner en ”om jag bara går hemma eller ska till min 
pojkvän eller träffa någon kompis kan jag likväl ta bilen i mjukisar som jag skulle 
kunna göra i ett par jeans”. Samtidigt upplever man att användandet av ”fel” 
stilattribut i fel social situation är förvirrande, både för sig själv men också för andra 
”det är inte som att man går runt i läderkjolar och korsetter hemma när man är med 
familj och släktingar”.  
 
Konsumerar man på ett visst sätt, tror man att andra uppfattar det på samma sätt. På 
frågan vad man tror att andra får för intryck av den egna personen, utifrån vad man 
handlar var ett av svaren: ”att jag är väldigt onödig tror jag, för jag köper ju liksom 
saker som jag egentligen inte behöver”. Det visar på ett medvetet sätt att konsumera 
och en medveten reflektion över beteendet som man också upplever att andra 
reflekterar över på liknande sätt. Detta kan vara förknippat med vissa varor och 
produkter som konsumeras mer än andra. Det man handlar mycket av blir en 
definition och karaktärisering på konsumtionssättet. 
 
Det finns en upplevelse att vissa saker man själv anser är viktiga attribut i den egna 
stilen upplevs negativt av andra och kan utgöra en grund för andras kategorisering. 
Hur man visar sina värderingar i sin stil kan kategoriseras av andra, ibland på ett 
annat sätt än man själv avsåg. ”de tror att jag kan vara väldigt utseendefixerad, vilket 
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är väldigt lustigt för det gäller ju mest mig själv, jag tycker att man ska se proper ut, 
man ska se stilig ut”.  

 
Att kategoriseras upplevs vara negativt då man inte vill tillhöra den kategori man blir 
tilldelad. Den självpresentation som förmedlas ska inte kunna grupperas. Upplevelsen 
av att man tillhör och kan interagera med olika grupper gör att stilen blir influerad av 
olika attribut som karaktäriserar vad som är stilmässigt acceptabelt och önskvärt inom 
varje grupp. Man upplever därför att man konsumerar olika för olika ändamål och 
situationer men att inspiration till stil kommer från flera olika håll. En blandad stil är 
svårare att kategorisera. 
 
Att vilja ha en stil som influeras från många olika håll förstärks av att inte vilja 
riskera att kategoriseras med en ”extremgrupp”, en grupp med en specifikt utpräglad 
stil. Ändå finns en upplevelse av att ibland kunna se ut på ett sådant sätt, något som 
bekräftas av att vänner ibland uttrycker åsikter som”vad du ser business ut”. Att bära 
en detalj som kan associeras till en specifik grupp gör att andra kopplar det till 
medlemskap i den gruppen, även om man själv inte avsåg det. 

 
Val av stil bestäms mycket av vilken situation man befinner sig i eller planerar att 
befinna sig i, som en tränings- eller jobbrelaterad miljö. I den sistnämnda upplevs den 
yttre presentationen ofta vara viktig ”om jag ska på en arbetsintervju så hade jag ju 
inte kommit så här utan då kanske man hade klätt sig lite mer professionellt, man 
anpassar ju sina kläder efter situationen”. Anpassningen görs för att underlätta 
situationen genom det yttre intrycket då andra gör bedömningar utefter vad man har 
på sig. På jobbet är man extra medveten om hur man framställer sig själv eftersom det 
är viktigt att verka proffsig ”sedan kan jag klä mig privat som jag gör på jobbet 
också men att jag kan inte klä mig på jobbet som jag gör privat”. Även att gå på stan 
upplevs som en liknande situation där man kan bli granskad, jämförd och bedömd, 
utifrån vad man har på sig. Man kan vara mer eller mindre stilmässigt bekväm med 
sig själv i olika situationer. För att bli socialt accepterad så kräver det ibland en 
klädsel som normalt inte används.  
 
I stor utsträckning försöker man kombinera sina inköp, både när de görs och för vad 
de ska användas till. Det beror också på att kvinnor i åldern 20-24 år, ofta i egenskap 
av studenter, inte alltid heller har den bästa ekonomin. Man tenderar att skapa en stil 
för att passa de olika situationer man väntas möta. 
 

– Ekonomi 
Konsumtionssättet präglas av en upplevd ekonomisk grupptillhörighet, en viss 
ekonomisk situation. Undersökningen delar upp deltagarna i studenter och de som 
arbetar, där studenter upplevs ha sämre ekonomi och de som arbetar har mer pengar.  
 
Den ekonomiska aspekten av att vara student sätter upp vissa begränsningar i 
konsumtionssammanhang. Studenter upplever att de först och främst handlar det de 
verkligen behöver. Det finns en upplevd skillnad mellan vad man helst vill lägga 
pengar på och vad man faktiskt lägger pengar på. Karaktäristiska egenskaper hos 
studenter gällande konsumtion är ”att man får snåla med pengarna” och ”verkligen 
tänka efter före man handlar”. Att planera sin konsumtion är centralt, något som 
också bidrar till att man försöker kombinera sina inköp till att passa flera olika 
tillfällen.  
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En överensstämmande upplevelse är att konsumtionen hos studenter präglas av en 
planerad budget, vilken gör konsumtionen mer planerad och sparsam ”jag brukar inte 
slösa så himla mycket, alltså inte bara för att man kanske har så himla mycket 
pengar utan att jag överväger väldigt länge innan jag gör ett inköp eller så”.  
 
Som student upplevs man vara styrd av att handla inom vissa områden, kvalitets- och 
varumässiga. Det påverkas av hur mycket pengar man anser sig ha råd att spendera 
och vad som då prioriteras. Där man inte har råd att handla bryr man sig heller inte 
om att hämta inspiration.  
 
De som däremot arbetar mer, och därmed har mer pengar, upplever att de kan unna 
sig saker. Även i dessa fall förekommer en budget, dock inte lika sträng. Att unna sig 
något kan vara att inte ständigt behöva tänka på vad det kostar, vilket kan bidra till 
impulsköp. Både studenter och de som jobbar upplever att kvalitet är dyrare men de 
som jobbar kan unna sig kvalitet.  
 
Impulsköpen är av billigare produkter och trots att det innebär sämre kvalitet 
konsumeras billigare varor i större utsträckning och i större mängd än dyrare.  Det 
gäller både studenter och de som arbetar. En anledning till att konsumera billigt och i 
större mängd är att man då anser sig kunna tröttna på det man köpt. Om kläderna en 
dag inte passar gör det inte så mycket då de var billiga. Därför kan skor få kosta mer 
då man inte växer ur dem på samma sätt. Produkter som kostar mer bryr man sig 
också om på ett annat sätt. Konsumtion kring själva ”ursprungsvaran” i form av 
exempelvis skomakartjänster gör att skor upplevs som kvalitetsvaror. 

 
Kategoriserar man sig i ekonomiska termer upplever man att andra också bygger sina 
kategoriseringar på ekonomiska termer som ”högkonsumerare” och 
”lågkonsumerare” eller ”snåla” och ”generösa”. Andras kategoriseringar upplevs 
överensstämma med vad man lägger ner mest pengar på enligt sig själv. Upplevelsen 
är att den egna konsumtionen ofta ligger i mitten, både i hur mycket pengar man gör 
av med eller hur mycket varor man köper. Inom de områden man har ett intresse av 
upplevs man konsumera mer än andra.  
 
Även om man tycker att man konsumerar enligt en viss ekonomisk tillhörighet finns 
också upplevelsen av att man ibland går emot de ekonomiska villkor som kategorin 
innebär. Denna upplevelse kan man ha både om sitt eget och om andras sätt att 
konsumera. Det händer när man jämför sig själv eller andra med individer inom 
samma ekonomiska kategori. Upplevelsen av att konsumera på ett sätt som går emot 
förväntningarna för kategorin anses bero på intresset som styr vad man helst lägger 
pengar på. Detsamma gäller varor inom områden som man prioriterar och där man 
inte kompromissar med kvaliteten. Ofta är köpet i sådana sammanhang planerat i och 
med att det är dyrare.  
 
Upplevelsen av att uppmärksamma vissa varuområden mer än andra, är också 
påverkat av vad man har intresse av att konsumera. Upplever man att man redan 
lägger mycket pengar på mat blir man lockad av ”extrapris”-skyltar i en matbutik, 
något som kan bidra till impulsköp ”jag köper nog mer när det är extrapris än om det 
inte skulle vara det”. Däremot påverkas man inte av ”extrapris” eller ”rea” inom 
varuområden där man inte konsumerar lika mycket. 
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– Värderingar 
Värderingar som påverkar upplevelsen av konsumtion efter olika kategorier 
karaktäriseras av vad som är viktigt för individen. Det gör att man uppfattar sig själv 
och sitt beteende på vissa sätt. En känslomässig person konsumerar saker som är 
känslomässigt viktiga. ”Jag är en känslomässig person, agerar väldigt mycket efter 
mina känslor och ja, det viktigaste för mig är väl mina nära relationer och ja, men att 
psykiskt välmående kommer i första hand för mig.” Konsumtion av sina värderingar 
och hur dessa uttrycks och förmedlas till omgivningen återspeglas som prioritering av 
att lägga pengar på upplevelser tillsammans med andra istället för materiella saker till 
sig själv.  
 
Hur tid används och prioriteras skiljer sig åt mellan studenter och de som jobbar. 
Studenter upplever sig ha en annan kontroll över tiden och kan därför värdera den på 
ett annat sätt. Detta upplevs påverka synsättet på sin konsumtion, i form av hur 
mycket tid den får ta. Upplevelsen av vad man väljer att lägga tiden på är en 
återspegling av hur tiden värderas och prioriteras. 

 
Samma kategorier av varor kan upplevas vara olika laddade med värderingar vid 
olika situationer. Om individen vanligtvis inte anser sig spendera mycket pengar på 
mat under veckorna kan hon uppleva att mat har en annan innebörd när det närmar 
sig helgen och att hon då kan spendera mer pengar på mat. Det får dock inte bli för 
dyrt, då mat inte finns kvar som en beständig produkt att nyttja senare utan försvinner 
efter att den ätits upp. Att kunna ha nytta av det som köps är en anledning till att 
spendera mer pengar på det. Materiella saker som kläder och skor ger för vissa större 
nöje, eftersom det kan återanvändas men samtidigt kan samma känsla fås, för andra, 
av att konsumera upplevelser och sociala sammanhang då de upplevs kunna 
återupplevas.  

 
Av andras konsumtion. 

Kategorisering av andras sätt att konsumera kan beskrivas som ett sätt att tänka 
utifrån indelningar man gör av deras konsumtionssätt. Dessa indelningar görs utifrån 
vad man själv har för referensramar. Hur man delar in sitt eget konsumtionssätt 
präglar också hur man delar in andras konsumtionssätt.  
 

– Stil 
Att kategorisera andra efter deras stil upplevs ske, då kategoriseringen baseras på det 
yttre intrycket, vilket ofta utgörs av den stil en individ har, de kläder han eller hon har 
på sig. Hur andras konsumtion delas in influeras också av vilket kön de har och det 
finns en upplevelse av att konsumtion skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Kvinnor 
upplevs handla mer kläder, väskor, skor och accessoarer.  
 
Till skillnad från den egna individen är andras självpresentation i koppling till de 
yttre lättare att kategorisera. Andras stil är lättare att dela in än den egna och 
indelningarna kan vara specifika. Andra upplevs tycka att det är viktigt att faktiskt 
förmedla ett intryck med sin stil, att de ”köper för att leva upp till bilden” av den 
anledningen att ”hur man ser ut ger en aspekt på hur man lever”.  

 
Invånare i olika stadsdelar hyser olika stilar beroende på var de bor. De som bor i en 
viss del av staden upplevs klä sig väldigt ”business-like” och stilrent. Personen 
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upplevs då också konsumera i enlighet med kategorin, attribut som präglar stilen 
”buisness-like”. 
Men kategorisering av andras stil behöver inte bara vara det som syns utan kan också 
vara av inre, personliga egenskaper som följer med upplevelsen av att uttrycka en viss 
stil. Det finns dock en medvetenhet om att information baserad på kategoriseringar 
kan vara fel men till en första bedömning används den till stor del i alla fall.  

 
Samhällsmässigt upplevs vikten av att se bra ut kunna bidra till en miljö som är 
väldigt trendkänslig och att trender sprider sig snabbt. Ibland kan det upplevas som 
att alla ser likadana ut och konsumerar likadant. Vissa saker ses som en underbyggd 
mening i samhället, att det hör till att man åker på solsemester en gång om året och 
att de flesta gör det.  
 
Andra kategoriseras lättare till specifika gruppindelningar än man själv. Det kan vara 
i termer av vad som kan beskrivas som extrema stilar, i den bemärkelsen att de 
uppfyller många av attributen man föreställer sig tillhör en viss kategori, som 
”gothare” eller ”extrema snobbar”. De personerna upplevs också i högre grad vilja ge 
ett specifikt intryck av sig själv, ett intryck kopplat till den specifika gruppen. Hos 
dessa personer är den medvetna stilen specifik och tydlig och inte blandad som man 
upplever att ens egen är. Andra, tillsammans med sina vänner klär sig efter en viss 
kategori och samlade som ett gäng ser de likadana ut.  

 
Andra upplevs också bry sig mer om vad andra tycker och har i högre grad 
förväntningen på sig, att genom sin stil uttrycka något. Det gör att de måste 
konsumera på ett visst sätt för att uppfylla förväntningarna. ”Om man grupperar folk 
liksom så folk som generellt jobbar på kontor måste ju klä sig på ett visst sätt liksom, 
folk som jobbar med folk ute i butiker måste se bra ut och sedan kommer vi helt 
plötsligt till dem som fortfarande går i skolan och där ligger ju grupptrycket på 
väldigt många.” Uppfyllande av förväntningar upplevs ge bekräftelse och social 
acceptans. Det anses vara en anledning till att trender följs och att butiker följer 
modet, vilket gör att det är de aktuella trenderna som i stor utsträckning säljs och att 
konsumenter då är hänvisad till att konsumera på ett visst sätt.  

 
– Ekonomi 

Hur mycket eller lite pengar någon upplevs göra av med och på olika varuområden 
ger associationer av att tillhöra olika ekonomiska grupper och konsumentindelningar. 
Ju bättre ekonomi, desto större är den konsumtionsmässiga påverkan i och med att 
valmöjligheterna blir fler. Hur andras ekonomiska uppfattning upplevs tenderar att bli 
motsatsen till hur man själv uppfattar ekonomi. Det gäller framförallt de som inte 
tillhör samma ekonomiska grupp som man själv. Sparar man själv upplever man att 
andra slösar. I viss mån förstoras egenskaperna upp ”de som kanske tar lån för att 
handla, det är klart att det inte är bra”. Utan en strikt budget upplevs att de tillåter 
sig att shoppa mer ”impulsmässigt” och mer ”känslomässigt”.  
 
Kategorisering av andras konsumtion påverkas också av var man upplever att de gör 
sina inköp. Om någon handlar på H&M eller NK ger det olika information om den 
personen. Andra upplevs också medvetet eller omedvetet, uttrycka en viss stil genom 
att handla på det ena eller andra stället. Det gäller i huvudsak personer man inte 
känner så bra, vänner upplevs vara svårare att placera i en viss kategori, dock inte lika 
svårt som att placera sig själv. Andra upplevs vara mer konservativa i vilka butiker de 
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av erfarenhet och trygghet väljer. Själv anser man att man har bredare vyer i 
konsumtion. Det är en följd av ett blandat konsumtionssätt.  
 

– Värderingar 
Upplevelsen av vad andra har för värderingar i konsumtion, såsom politiska eller 
moraliska påverkar upplevelsen av hur de kategoriseras. Att tillhöra ett visst politiskt 
block upplevs kunna synas i en individs stil. Med det tillkommer vissa 
konsumtionsaspekter i form av värderingar. ”Många av mina vänner från Lund är 
vänster och tycker att man ska shoppa…ja, tänka på miljön och köpa ekologiskt och 
sådär”.  
 
Andra som tillhör en politisk kategori upplevs också konsumera för att göra ett 
ställningstagande: ”mina åsikter är vänster och därför kan jag inte ha en kavaj för 
kavaj står för kontor och kontor står för pengar och makt”. Själv däremot upplevs 
man kunna hämta inspiration från en blandning av olika kategorier just för att man 
upplever sig själv ligga mellan de olika stilarna. 

 
Av butiker 

Klädbutiker delas in efter vilken stil på varor de har. Förhållningssättet till butikerna 
bestäms av om kläderna passar den egna stilen eller vad de kostar. Det kan även gälla 
andra områden, som mat. Det finns en överensstämmande upplevelse att H&M och 
Åhléns är billigare än NK och att Prisextra är billigare än ICA. ”Om jag inte vill 
lägga 7000 på en vinterjacka då går jag inte till NK utan då går jag till Åhléns.” Stil, 
pris och avståndet till butiken, erfarenhet av butiken samt tillgängligheten till 
produkter motiverar valet och beslutet att gå till butiken.  
 
Klädmässiga inköp delas in i billigare eller dyrare varor. Vill man konsumera dyrare 
produkter beror det på att de anses vara av bättre kvalitet. Billigare kläder kan 
däremot köpas i större mängd. Beroende på vad som föredras väljs olika typer av 
butiker.  
 
Butiker upplevs vara karaktäriserade med specifika attribut som att NK går man till 
om man vill lyxa till det. Det hänger ihop med ett dyrare pris medan stora kedjor som 
H&M, Gina Tricot och Åhléns satsar på ett stort utbud till ett billigare pris. På grund 
av ett stort utbud anser man sig kunna hitta allt möjligt, oavsett stil. Man upplever att 
de stora kedjorna når ut till de allra flesta, oavsett vilken stil eller ålder man har. Ju 
mer en butiks sortiment överensstämmer med en stil man har och den yttre 
självpresentation man vill ge, desto högre prioriteras den. 
 
Butiker som man redan handlar mycket i uppmärksammas mer och mer tid och 
pengar spenderas i dessa. Reklam från en sådan butik har man lättare att upptäcka än 
reklam från butiker som vanligtvis inte besöks.  
 
Priser spelar stor roll för om man går till en butik eller inte. När butikerna rear ut 
varor hamnar således butiker man tidigare inte haft råd att handla i inom en prisklass 
man har råd med. Rean i de butikerna påverkar, antingen till att prova något nytt eller 
till att bli misstänksam till varför de rear ut vissa varor. Eftersom billigare varor inte 
har samma förväntningar på kvalitet ser man rea i dyrare butiker som ett sätt att 
handla kvalitet till samma pris som man annars spenderar på billigare varor. En 
generell upplevelse är att man hellre handlar dyrare, klassiska kläder på rea än de som 
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redan från början var billiga. Något som är klassiskt upplevs som mer beständigt och 
därför är risken att ångra köpet mindre.  

 
Hur bemötandet är i en butik är viktigt för om man associerar den med bra eller 
dåliga erfarenheter. Bra erfarenheter gör att man rekommenderar butiken till andra. 
Det gäller framförallt mindre butiker. De stora klädkedjorna har alla sin egen 
uppfattning om. De är inte heller lika påverkbara som uppfattningar om mindre 
butiker.  

 
Diskussion om upplevelsen av kategorisering i konsumtion. 
De gånger kvinnorna upplevde att de tillhörde en speciell grupp i avseende på 
konsumtion var när den ekonomiska jämförelsen med andra definierade dem till en 
grupp med liknande ekonomiska egenskaper. Ofta var det i samband med en grupp 
som skilde sig från individen själv på ett negativt sätt ifråga om värderingar och 
ekonomiska uppfattningar, en dissociativ referensgrupp (Mowen & Minor, 1998). I 
denna jämförelse blir individen påmind om vem han eller hon kan identifiera sig med 
i just denna aspekt men också vem han eller hon skiljer sig från. White och Dahl 
(2007) menar att en nyckelaspekt av ”social identity theory” (Tajfel & Turner, 1979) 
är att det är när en viss egenskap eller aspekt av social identitet blir medvetandegjord 
för individen som denne börjar tänka, känna och bete sig på ett sätt som är förknippat 
med den sociala identiteten. De upplevelser som finns av kategoriseringar av den 
egna individen upplevs inte vara specifika utan det beskrivs som att man upplevs ha 
olika egenskaper som skulle kunna passa in i en given kategori. Den givna kategorin 
kan liknas vid olika situationer, ofta sociala, där självpresentationen är av vikt för 
upplevelsen av att inte kategoriseras till sin nackdel. Självpresentation genom stil är 
viktigt och stilen upplevs kunna återspegla den presentation man ger av sig själv och 
sin personlighet. Är stilen då klart avgränsad kan det upplevas att andra kanske också 
uppfattar personligheten som avgränsad. Det är en negativ upplevelse eftersom det är 
önskvärt att framstå som en öppen person som många kan finna gemenskap med. Är 
stilen blandad upplevs den kunna kännas igen hos flera olika personer som i sin tur 
kan attraheras av något de känner igen och därför underlättar interaktioner.  
Presentationen av sig själv är tydlig när individen interagerar med personer som hon 
inte känner så väl och hur hon framställer sig själv är då extra tydlig eftersom andras 
bedömning till största delen baseras på en stil och intryck individen förmedlar. Andras 
tendens till att kategorisera blir också än mer medveten för individen.  

 
Man upplever sig själv mer abstrakt tillhörande en kategori, något som kan refereras 
till som en prototyp (Rosch & Mervis, 1975, refererat i Bagozzi et al., 2002) av en 
kategori. Vad prototypen representerar baseras på relevanta attribut eller enstaka bra 
exempel av kategorin (Bagozzi et al., 2002). Därför kan man känna igen sig själv till 
viss del i kategorin. Vid ett medvetandegörande av kategorier i konsumtion tänker man 
på dessa delar. Men då upplevelsen för individen att tillhöra en kategori är negativ 
föredrar man att inte se sig själv som tillhörande en kategori helt och hållet. De delar 
av sig själv man väljer att tilldela en kategori är delar som man anser är positiva, i alla 
fall för den egna individen.  
 
Genom att vara abstrakt finns ingen klar tilldelning av i hur stor grad man tillhör 
kategorin och därför tenderar man att placera sig i mitten. Att vara i mitten ses som 
något obestämt, varken för mycket eller för lite, det finns alltid andra inom kategorin 
som gör eller har egenskapen mer eller mindre än vad man själv har. Ross och Makin 
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(1999, refererat i Bagozzi et al., 2002) menar också att individer använder abstrakta 
föreställningar om exempel inom kategorier för att i sin tur använda den abstraktionen 
till att kategorisera. Kategoriseringen baseras på exempel som inte är faktiska utan 
abstrakta föreställningar hos individen. På det sättet lagras och används exempel på 
attribut inom kategorier för att kategorisera något. En föreställning om hur studenter 
handlar kan då användas för att kategorisera attribut som man upplever kännetecknar 
studenters konsumtionssätt på olika sätt. 

 
Produkter delas in i olika grupper utifrån dess funktion och hur stor roll produkten 
spelar i individens liv. Studier (Sujan & Dekleva, 1987, refererat i Bagozzi et al., 
2002) beskriver olika produktindelningar som produkter på basis, som produkttyp. 
Basis delas sedan in i en del som mer generellt beskriver produkten och en mer 
specifikt beskrivande del av produkten. Så en uppdelning av kläder i ”vardagskläder” 
och ”festkläder” kan ses som kategoriseringar av klädesplagg, där hur mycket man 
upplever att man konsumerar av det ena eller andra beror på hur intresserad man är. 
Den personliga relevansen av en vara påverkas av vad konsumenten anser är intressant 
(Kahneman, 1973., McArthur & Post, 1977., Nisbett & Ross, 1980., refererat i 
Bagozzi et al., 2002). Ju större kunskap individen har om en produkt på den specifika 
nivån, desto mer omvandlas den till basisnivå (Tanaka & Taylor, 1991, refererat i 
Bagozzi et al., 2002). När man på förhand vet att man ska köpa något uppmärksammar 
man i högre grad produkter som associeras till den produktkategorin på en specifik 
nivå. Intresset för konsumtion eller delar av konsumtion upplevs påverka hur man 
delar in sitt eget sätt att konsumera i olika delar som innehar olika grad av 
konsumtionsmässigt involverande. Involverande påverkar hur kategorisering av 
områden inom konsumtion sker Ju mindre involvering och kunskap om ett område, 
desto mer söker individen efter en lämplig kategori att placera objektet eller personen i 
(Bagozzi et al., 2002). Sedan kan den kategorin fyllas på med ytterligare information. 
Kategorisering av produkter som materiella och immateriella förekom där en klar 
uppfattning var att de materiella i högre grad sågs som konsumtion. Immateriella 
produkter upplevdes istället bidra till individens välbefinnande. För andra däremot 
upplevs materiella produkter kunna bidra till psykiskt välbefinnande så värderingen är 
högst individuell och beror på personlig relevans vid konsumtion (Kahneman, 1973., 
McArthur & Post, 1977., Nisbett & Ross, 1980., refererat i Bagozzi et al., 2002).  

 
Mowen och Minors (1998) definition på en konsuments upplevelser som uppfattningar 
och kunskap han eller hon har om objekt och deras attribut och fördelar kan upplevas 
påverka kategoriseringar i konsumtionssammanhang såsom indelningar av objekt och 
att tilldela dem vissa egenskaper. Att medvetet köpa vissa produkter för att de antingen 
bidrar med associationer till ett faktiskt jag eller ett idealiserat jag (Manetti, Pierro & 
Livi, 2002) gör att produkter delas in i kategorier som påverkar konsumtionen till att 
sträva efter en positiv självpresentation. Självpresentationen, både den egna och andras 
upplevs viktig vid kategorisering. Enligt Cohen och Basu (1987, refererat i Bagozzi et 
al., 2002) använder konsumenter informationen de får av kategorin för att framförallt 
göra snabba bedömningar men att informationen senare kan justeras till att bli mer 
sanningsenlig. Slutsatser man drar av faktisk kunskap om egenskaper hos en grupp kan 
få individen att anta andra saker om medlemmar i den gruppen utifrån värderingar om 
de egenskaper som är kända. Det kan beskrivas som en sorts haloeffekt, att om man 
värderar en viss egenskap hos ett objekt som bra eller dålig tenderar man att värdera 
andra egenskaper hos samma objekt som bra eller dåliga (Mowen & Minor 1998). Att 
kategoriseringar av butikerna innehåller antingen positiva eller negativa skildringar av 
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erfarenheter och dessas påverkan på tillkommande egenskaper hos butikerna visar att 
kategoriseringar ger ytterligare information genom associationer. Dessa associationer 
upplevs ofta vara baserade på erfarenheter, antingen egna eller andras som man fått 
genom informationsutbyten med andra individer. Bagozzi et al. (2002) menar att hur 
en produkt (eller butik) är kategoriserad spelar roll för hur olika egenskaper är viktiga 
för konsumentens bedömning.  
 
De stora klädbutikerna upplevs vara starkt förknippade med olika egenskaper och man 
är medveten om att det innebär olika saker att handla på H&M mot att handla på NK. 
Att uppmärksamheten riktas mot butiker individen redan handlar i eller varor hon 
redan köper förklaras också av associationer med den butiken eller varan i minnet. 
Motivet till och målet med att handla påverkar huruvida ett inköp görs. En av de 
faktorer som påverkar individens uppmärksamhet i konsumtionssammanhang är sådant 
som är personligt relevant (Bagozzi et al. (2002). Individen köper något för att fylla ett 
behov och letar därför fokuserat efter det. Personlig relevans, som ett intresse, gör att 
detta prioriteras när man handlar.  
 
Informationen om en produkt som associeras med flera kategorier tenderar att 
värderas som den viktigaste utifrån information från den första kategorin (Bagozzi et 
al., 2002). Upplevelsen av att ett visst klädmärke konsumeras mest av invånarna i en 
stadsdel gör att de starkare förknippas med personer som bor där innan de förknippas 
med invånare i en annan stadsdel. Associationerna kan göra att man också handlar för 
att distansera sig från kategorin. I det här fallet är ett visst klädmärke en stark 
representant av en viss kategori konsumenter. Specifika associationer med ett märke 
kan dominera likheter i en kategori, framförallt när kunskapen om märket är stor 
(Broniarczyk & Alba, 1994, refererat i Bagozzi, et al., 2002).  
 
Kategorisering av andra underlättar hanteringen av intryck och information som fås 
om den andra personen. Att kategorisera någon som ”gothare” eller ”snobb” och 
sedan tilldela dem egenskaper tillhörande kategorin förklaras av att individer tycker 
om objekt som bekräftar deras förväntningar och därför blir förutsägbara (Mandler, 
1982, refererat i Bagozzi et al., 2002). Man vet vad som kan förväntas i ett beteende 
som associeras till stilen. Det förmedlar och förklarar också en självpresentation en 
annan person upplevs göra med sin stil. Förutsägbarheten blir här en trygghet och 
kategorin ger ”riktlinjer” för en fortsatt social interaktion. 

 
Identifiering och Ingruppens påverkan - vad upplevs vara likheter mellan den egna 
konsumtionen och andras? 
Identifiering baseras på likhet, gemensamma faktorer hos andra som individen hittar 
hos sig själv och som gör att hon känner en samhörighet med andra. Identifieringen 
sker av aspekter som är lättåtkomliga hos den egna individen och som därför lätt kan 
ses och identifieras med hos andra. De aspekterna som är lätta att urskilja i sitt eget 
sätt att konsumera är ofta de som utgör majoritet i den egna konsumtionen. De är de 
aspekterna man sedan identifierar sig med hos andra. 
 
Olika personer har olika egenskaper som kan identifieras med. Identifiering sker av 
de egenskaper som betraktas som önskvärda att ha och som upplevs kunna bidra till 
olika känslor som är eftersträvansvärda.  
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Gruppen och den egna individen framstår som lika i attraktiva egenskaper. Positiva 
egenskaper i gruppen upplevs kunna attribueras på en själv då man är medlem i 
gruppen. Man har svårare att tro att personer ur den egna gruppen skulle råka ut för 
saker som kan upplevas som negativa, som shoppingberoende. Det är också svårt att 
tro att man själv skulle råka ut för det. ”jag kan inte tänka mig att de skulle dra på sig 
ett shoppingberoende eller liksom några jätteskulder eller så utan vi är ganska lika 
på det sättet”. 

 
– Stil 

Identifiering med olika personer gör att man ser sig själv som mångsidig och färgad 
av olika egenskaper. Det faktum att de människor man hittar olika egenskaper att 
identifiera sig med hos även kan vara olika till personlighet och stil gör att den egna 
stilen ses som blandad. Det blir en återspegling av den egna personen och stilen 
representerar de olika egenskaper man besitter i sin personlighet.  
 
En medveten stil ska förmedla ett intryck till andra och visa att individen är medveten 
om och bryr sig om hur hon ser ut. 
Att kunna identifiera sig med en stil som är medvetet vald, för att skapa en 
självpresentation är viktigt. Det hänger ihop med andra viktiga aspekter som att 
kunna identifiera sig i en yrkesroll man har valt och som återspeglar personligheten. 
Även identifiering med andra efter medvetna val som de gjort upplevs binda samman 
individer och bilda en grupp.  
 
Identifiering med vännernas stil sker också för att få inspiration. Men i huvudsak är 
den egna stilen individuell och påverkad av egna värderingar. Identifiering kan hittas 
i ett gemensamt intresse som konsumtion, även om den egna stilen till utseendet, inte 
är lika vännernas.  
 
Inspirationskällor till stil och smak upplevs vara omgivningen i form av människor 
man ser på stan. Även hur man tolkar en roll som man har och intryck man får av 
andra ses som inspiration. Intrycken fås från vännerna men också mer utomstående 
källor som tidningar, TV och reklam.  
 
Identifiering med sina vänner sker också genom att de hämtar inspiration från samma 
eller liknande källor och attribut som man själv gör. Inspirationskällor kan påverka 
till att göra oplanerade köp. Ser man något inspirerande i ett skyltfönster eller om en 
butik har inbjudande reklam har man lättare att göra impulsköp. Skyltfönster har den 
fördelen att det upplevs vara en sorts reklam men som är konkret, den kan ses och 
produkterna kan bedömas där och då. Det konkreta, att kunna känna produkten i 
handen är viktigt för själva köpet.  
 
Men inspiration behöver inte alltid inbjuda till ett faktiskt beteende som att faktiskt gå 
och köpa en viss sak efter att ha sett den någonstans. De gånger man, efter att ha fått 
inspiration från en källa, faktiskt går och köper något upplever man att man redan 
planerat att köpa något liknande, för att fylla ett behov. Köpet blir mer planerat om 
inspirationen fåtts på ett mer abstrakt sätt, genom verbal information från en vän. 
Verbalt informationsutbyte ökar uppmärksamheten på den givna produkten. 

 
Informationssökande för att fylla ett behov upplevs ske motiverat och medvetet. 
Information som fås av vännerna ses som tillitsfull och ärlig, till skillnad mot 
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omdömen i tidningar som inte är direkt riktat till den egna individen. ”jag litar ju mer 
på mina vänners bedömningar än till exempel Veckorevyns”. 
Men det som påverkar till att man köper något är ändå till största delen bestämt av 
egna åsikter och värderingar om produkter. Hur stark påverkan från externa faktorer 
blir på konsumtionen upplevs bero på vilken grundkänsla och självförtroende 
individen har från början. 
 
Inspiration och intryck från omgivningen kan också fungera som ett sätt att lära sig 
hur det är accepterat att se ut i olika situationer och för olika ändamål.  Attribut som 
förknippas med en stil för en viss situation upplever man ger värdefull information 
om hur man stilmässigt kan anpassa sig till situationen. Det anses vara nödvändig 
information som värdesätts då den underlättar hur man bör framställa sig själv i ett 
visst socialt sammanhang. 
 
En liknande stil utseendemässigt upplevs kunna spegla upplevelsen av att 
personligheterna även är lika. ”då är det ju inte konstigt att man blir lika liksom om 
de är likasinnade så kan man ju säkert, som X och ja, vi klär oss ganska lika för att vi 
är väldigt likasinnade”.  
 
Identifiering och inspiration i stil kan påverka till att våga vidga vyerna i stil och våga 
köpa något man inte skulle ha köpt annars. Tryggheten i att våga finns i gemenskapen 
att ha en liknande stil som kan uppfattas som annorlunda. Det bekräftar att stilen är 
godkänd av den närmaste gruppen. Det vännerna föreslår är något de tycker om och 
det gör att det är lättare att ta till sig förslaget. 

 
– Ekonomi  

Att kunna känna igen sig i och identifiera sig med andras sätt att konsumera är 
påverkat av uppfattningar kring ekonomi och pengar i konsumtionssammanhang. 
Personer i samma ekonomiska grupp, med samma ekonomiska situation upplevs ha 
liknande uppfattningar om pengar och ekonomi. Är detta däremot något som skiljer 
sig åt mellan personer i en grupp upplevs det som svårt att identifiera sig i 
konsumtion. Till de olika ekonomiska uppfattningarna hör konsumtionsmässiga 
prioriteringar.  
 
Undersökningen visar på två ekonomiska grupper (konsumtionsmässigt), studenter 
och de som arbetar mer. Aspekter och egenskaper som är gemensamma för gruppen 
anses vara källor till identifiering. De är också aspekter och egenskaper man 
värdesätter och värnar om.  Det gemensamma synsättet gör att man känner en 
överenskommelse om hur man ska uppfatta och hantera pengar och ekonomi.  

 
När man ska köpa något upplevs vännernas gemensamma syn på pengar påverka, om 
man identifierar sig med den. Butiker vännerna och man själv går till bestäms av hur 
man prioriterar pengar. Då butikerna anses stå för olika prisklasser blir det tydligt hur 
man spenderar och använder pengar i relation till hur vännerna gör det, beroende på 
var man själv och vännerna handlar. Även de aspekter som andra kan kritisera 
värdesätts om de hittas hos en vän, exempelvis som att köpa saker även då man 
kanske inte behöver dem.  
 
Ekonomi anser man sig styra mycket över själv, även om det underlättar att vännerna 
har liknande uppfattningar och värderingar om pengar. Ett gemensamt synsätt i 
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ekonomi underlättar för gemensamma intressen som är kopplade till pengar, då det 
påverkar prioritering av pengar. Är det egna synsättet på pengar liknande gruppens är 
det också godkänt av gruppen. Det ger en positiv känsla av tillhörighet. 
 

– Värderingar  
Mycket av identifiering med nära vänner bygger på personlighetsmässiga egenskaper. 
Värderingar vännerna har upplevs vara influerat av deras personligheter. De 
värderingarna är ofta också de man värdesätter och kan känna igen hos sig själv. Hur 
det yttrar sig i konsumtionssättet är att man handlar efter sina värderingar och 
intressen. Konsumtionens funktion blir att förmedla en självpresentation och 
konkretisera personligheten genom yttre attribut. 
Är personlig stil centralt för sättet att konsumera upplevs det också ofta som att även 
vännerna värderar personlig stil.  
 
Värdesätts umgänge med vänner konsumerar man i större utsträckning sociala 
upplevelser som att gå på bio. Men intressen i konsumtion kan också vara att handla 
tillsammans. Själva shoppingturen blir då ett sätt att umgås. Samtidigt kan man också 
finna nöje i att köpa saker.  

 
Man påverkas av andra på liknande sätt som man påverkar andra. Det gör att vänner 
ofta har liknande tankar om värderingar. Det bidrar till en känsla av trygghet samt att 
det egna beteendet och val i konsumtion är vanligt förekommande och återfinns hos 
vännerna.  
 
De gånger man inte kan identifiera sig med vissa av vännernas värderingar upplever 
man ändå att man kan respektera skillnaden. Skillnaden kan bero på att en viss 
ekonomisk situation gör att det inte är möjligt att konsumera på ett visst sätt.  

 
Hur mycket olika vänner har olika intressen påverkar hur motiverad man blir att köpa 
olika saker, beroende på vem man umgås med för tillfället. Man tenderar att påverkas 
av den andra personens konsumtionsbeteende och intressen. Om personen man är 
med har intresse i att handla mycket eller lite gör det att man själv påverkas till att 
handla mycket eller lite. Shopping kan utgöra en stor del av sättet att umgås i vissa 
relationer medan umgänget i andra relationer utgörs av något annat.  

 
Konsumera ensam eller tillsammans.  

Identifiering med andra och ingruppens påverkan kommer tydligt fram vid själva 
konsumtionstillfället. Det görs antingen ensam eller tillsammans med någon annan.  

 
– Ensam  

Konsumtion ensam upplevs generellt vara planerad, man letar efter något man redan 
vet att man ska leta efter. Konsumtion som sker ensam görs ofta på grund av 
tidsaspekter. Brist på tid gör att man kan välja att gå själv, för att hålla fokus på att 
hitta vad som letas. Brist på tid kan bero på arbetet, att man är styrd av arbetstider. 
Kan man inte handla när man vill blir den tid man har över för att handla planerad 
och fokuserad.  
 
En motivering till att gå själv är också om påverkan från någon annan inte är 
önskvärd. De val man gör, av butik eller vad man ska köpa blir också helt ens egna, 
vilket ökar effektiviteten. Desto mer självständigt ett beslut i konsumtion upplevs 
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vara, desto lättare att handla själv. Att helst vilja handla själv är också beroende av 
om individen har ett litet eller stort eget intresse i konsumtion. Är intresset litet och 
man inte vill spendera flera timmar på stan föredras helst att gå själv. Ofta utgörs det 
sociala umgänget med vänner då också av något annat än där konsumtion spelar en 
central roll. Om shopping inte är ett stort intresse finns även tendensen till att 
konsumera oplanerat eftersom man bara handlar när man springer på något. Man 
väljer att inte planera vare sig shoppingrundor eller specifika inköp på grund av brist 
på intresse för det. 
 
Om det är en specifik produkt man inte finner nöje i att köpa väljer man ofta att gå 
själv, eftersom man inte vill plåga någon annan med en tråkig shoppingrunda. Det är 
roligare att gå tillsammans när man ska köpa något som är roligt. Om köpet bestäms 
av vad man själv vet att man passar i vill man undvika att bli påverkad eller att 
påverka någon annan. För att undvika stress kan konsumtion ensam upplevas fungera 
bäst eftersom man bara har sig själv att förhålla sig till. Stressen kan komma sig av 
tidsbrist för att den andra personen vill gå till andra butiker.  

 
– Tillsammans  

Om man generellt gör planerade inköp ändras inte det i någon större utsträckning om 
man handlar tillsammans med någon annan utan man köper ofta det man planerat att 
köpa. Däremot kan den eller de man handlar tillsammans med influera och påverka 
till att man gör oplanerade inköp, vilket upplevs oftast inte händer om man handlar 
ensam. 
 
Ofta är konsumtion som upplevs vara präglad av nöje sådan konsumtion som 
beskrivs som socialt umgänge. Den man väljer att gå tillsammans med är ofta en 
person som upplevs befinna sig på samma nivå gällande intresse i konsumtion. Eller 
så anses den personen, genom sitt högre intresse, kunna öka motivationen hos 
individen att handla.  
 
Närvaron av någon annan, en bekant, som handlar något upplevs öka lusten att själv 
handla. Impulsköp upplevs också vara avslappnande då man inte känner av någon 
tidspress eller krav på att det ska vara effektivt.  
 
Smakråd, som ofta utgörs av en vän, upplevs kunna bidra till att vidga vyerna i 
konsumtion och hur och vad man handlar då kan skilja sig från det man vanligtvis 
köper. Han eller hon uppmuntrar och rättfärdigar köp som kanske känns osäkra. Den 
påverkan upplevs minimera risken att ångra inköpet senare. Smakrådet anses också 
kunna avhjälpa en eventuell beslutsångest och negativa känslor i samband med 
shopping. Det blir en andra åsikt och omdöme som man litar på. Trygghet, förtroende 
och positiv påverkan i en situation som kan upplevas jobbig är viktigt för att 
shopping ska kännas kul.  
Att ha smakråd och att vara smakråd upplevs vara viktigt för en positiv gruppkänsla i 
konsumtionssammanhang. Smakrådets både bra och dåliga åsikter värdesätts och 
anses påverka utgång och resultat. Positiva associationer i konsumtion som påverkas 
av personer man går tillsammans med ökar känslan av konsumtion som ett 
gemensamt intresse i gruppen.  

 
En åsikt från en nära vän känns ärlig och anpassad för individen och tillförlitligheten 
blir därför större. Det bidrar till stärkande av självförtroendet genom att en åsikt från 
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en vän värdesätts mer. Konsumtionssättets strävan är att få positiva gensvar från 
vännerna. Dessa upplevs vara de åsikter vännerna verbalt förmedlar.  
 
Andras bra eller dåliga erfarenheter av butiker kan påverka individens senare val av 
butiker. Man tenderar att i högre grad ta till sig och använda andras dåliga 
erfarenheter än deras positiva.  Dåliga erfarenheter andra uttrycker påverkar individen 
till att inte gå till en viss butik. Ju personligare den egna stilen upplevs vara, desto 
mindre påverkar andras åsikter. 
  

”Jag måste först se själv och uppleva och prova själv innan jag kan ta till mig 
riktigt helt gällande en stil eftersom jag känner att stil är någonting så personligt 
ändå så alla skiljer sig lite även om jag kan dela smak på många plan med 
närstående personer så är vi inte lika fullt ut” 

 
Om vännernas stil eller uppfattningar uppfylls i den egna konsumtionen eller inte blir 
extra tydligt när man handlar tillsammans med vännerna. Om vännerna består av 
personer som anser att stil inte ska väcka uppmärksamhet, då det kan tyckas negativt 
på olika sätt, känner sig individen bekväm med att konsumera en stil som inte är 
alltför uppseendeväckande. Tvärtom gäller detta också om vännerna konsumerar 
produkter som kan upplevas vara mer synliga i den bemärkelsen att de drar 
uppmärksamhet till sig. Att konsumera efter vad vännerna redan upplever är ens stil 
bidrar till bekräftelse, acceptans och ett positivt gensvar.  
 
Informationsutbyte om varor och produkter påverkar individens sätt att handla, 
genom associationer hon får till produkterna. Värderingar av negativa åsikter och 
erfarenheter upplevs kunna minimera risken att utsättas för något negativt, något som 
kan straffa sig. Informationsflödet upplevs vara viktigare ju större intresset är för 
konsumtion och utgör en viktig del för diskussionen av för- och nackdelar i samband 
med konsumtion.  
 
Med vänner beskrivs situationen som avslappnad och generös gällande att ha lika stil 
eller inte. Situationer då man anstränger sig mer för att medvetet förmedla det yttre på 
ett positivt sätt är framförallt i situationer då man har planerat att göra något man 
kanske inte gör hela tiden som att gå ut och äta middag på restaurang eller att gå ut 
och festa.  

 
Konsumtion av mer immateriella saker, som olika upplevelser, resor, bio eller fika, 
gör man helst tillsammans med andra. Man anser att man hellre skulle kunna gå i 
klädbutiker själv än att gå på bio eller konsert själv. Det är viktigt att dela med sig av 
upplevelser man varit med om, att berätta om en resa och på så sätt ”leva om” den 
igen. Sammanhållningen i gruppen stärks av att utbyta åsikter om upplevelserna. 
Gemensamma värderingar framträder när åsikter och upplevelser delas och det är en 
viktig del i att lära känna varandra. 
  
 
Diskussion om upplevelsen av identifiering och ingruppens påverkan i konsumtion. 
En viktig aspekt av identifiering upplevs vara att kunna identifiera sig och finna sin 
personlighet i en medvetet vald stil då detta understryker vikten av en positiv 
självpresentation. Studier visar att de produktval en konsument gör till stor del 
påverkas av hans eller hennes önskan att bli associerad med innebörden av de 
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produkterna, om det är produkter som kan kopplas ihop med en specifik innebörd 
(Douglas & Isherwood, 1979; Bourdieu, 1984; Mayer & Belk, 1985; McCracken & 
Roth, 1989; Dittmar, 1992; refererat i Auty & Elliott, 2001). Fördelarna med ett visst 
produktval för individen påverkar hennes val av produktmärke (Orth & Kahl, 2008). 
Hur bra en produkt hjälper konsumenten att uttrycka en självpresentation är 
avgörande för hur involverad konsumenten anser att hon är i inköpet av den 
produkten. En blandning av situationsanpassad involvering, som handlar mycket om 
att fylla ett behov med inköpet och bestående involvering, som innefattar att tänka 
mycket på produkten, är det som bestämmer hur involverad konsumenten blir i 
inköpet, det vill säga hur komplex informationsprocessen blir kring produkten och 
hur beslutet tas av konsumenten att göra inköpet. (Mowen & Minor, 1998). 
 
Ett sätt att umgås som värdesätts har stor betydelse för konsumentens involvering. 
När konsumenters involvering ökar har de en större motivation att lyssna till, förstå 
och bearbeta information om området involveringen omfattar (Mowen och Minor 
1998). Undersökningsdeltagarna ansåg att deras uppmärksamhet på vissa produkter 
ökade till följd av att ha diskuterat produktval med vännerna.  
 
Upplevelsen att vännernas sätt att konsumera och vännernas stil fungerar som 
inspirationskällor för den egna konsumtionen finns och individen upplevs hämta 
intryck från flera olika håll. På det sättet upplevs den personliga stilen bli blandad. 
Den blandade stilen speglar att umgänget består av olika typer av människor, både 
personlighetsmässigt men också stilmässigt. Social identity complexity (Roccas & 
Brewer, 2002, refererat i Orth & Kahle, 2008) menas med det överlapp som finns 
mellan olika grupper en individ känner att hon tillhör. När det överlappet, det vill 
säga antal ingrupper är högt får individen en enkel identitet, där medlemskap i flera 
ingrupper bildar en ingruppsidentitet. Det finns en upplevelse av att den blandade 
stilen även i detta sammanhang, av sociala kontexter, underlättar interaktionen med 
olika typer av personer. Individen vill ”smälta in”. Konsumenter har inte en identitet 
utan tar till olika stilar och personligheter i olika situationer för att bli accepterade i 
varje situation (Auty & Elliott, 2001). Det är även det som upplevs göra att stilen ses 
som blandad och påverkad av olika situationer och ändamål. Den egna identiteten blir 
också tydligare om den sätts i ett sammanhang. Elliott (1998, refererat i Auty & 
Elliott, 2001) menar att den egna identiteten måste bedömas genom social interaktion. 
Hur den egna identiteten fungerar och hur den påverkar konsumtionen blir 
konkretiserat när den jämförs med hur en social identitet kan påverka.  
 
Informationsutbytet av bra eller dåliga erfarenheter som påverkar hur man associerar 
olika aspekter av konsumtion definieras av Mowen och Minor (1998) som Word-of-
mouth-kommunikation. Den karaktäriseras av utbytet av åsikter, tankar och idéer 
mellan två eller flera konsumenter, vilket har en stark påverkan på individers sätt att 
konsumera. Herr (1991, refererat i Bagozzi et al., 2002) menar också att det har en så 
stark påverkan på konsumentens bedömning på grund av lättillgängligheten hos 
Word-of-mouth-kommunikation. Det visas genom individers upplevelse att i högre 
grad lita till vänners erfarenheter och bedömningar än mer ytliga forum som 
veckotidningar. Studier (Bearden & Etzel, 1982, refererat i Luo, 2005) visar också att 
huruvida individen påverkas av informationen är beroende av hur mottaglig för 
influenser han eller hon är. Det upplevs bero på i vilken kontext informationen ges. 
Har individen planerat ett köp av en viss vara är hon mer mottaglig för information 
om det produktområdet.  
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Rijswijk et al (2006) menar att identifiering är beroende av en social kontext. Därför 
är det viktigt för individen att uttrycka en korrekt självpresentation. De gånger 
individen i mångt och mycket identifierar sig med andra i konsumtionssammanhang 
är de gånger man faktiskt går tillsammans och handlar. I dessa situationer blir det 
också tydligt huruvida man har samma värderingar och åsikter eller inte om 
konsumtionsaspekter. Att identifiering är kontextberoende är också en förklaring till 
varför individer upplever att de kan identifiera sig med vänner i vissa situationer men 
inte i andra eller att de kan identifiera sig med enstaka delar av vännernas sätt att 
konsumera. Är det gemensamma något som gruppen upplever är socialt önskvärt att 
ha blir det attraktivt att hitta egenskapen hos sig själv. Det som anses vara 
gruppnormer kan betraktas som en värdering individen delar (Bagozzi et al., 2002). 
De visar också att en individ strävar efter att få fördelaktig respons från personer man 
värdesätter, som nära vänner. Värderingar som är gemensamma för gruppen upplevs 
göra gruppen sammanhängande. Desto mer sammanhängande en grupp är, desto mer 
attraktiv är gruppen för medlemmarna (e.g., Forsyth, 2000; Turner, Pratkanis, 
Probasco & Leve, 1992, refererat i Luo, 2005) och desto mer kan individen antas 
sträva efter social acceptans från gruppen i form av bekräftelse. Auty & Elliott, 
(2001) menar att individer anser att det är viktigare att bli accepterad av sin 
umgängeskrets än att uttrycka en identitet och identifiering med dem och att 
acceptansen är något som påverkar individens konsumtionsval.  
 
Resultatet visar att i de situationer man går tillsammans med andra och handlar är i de 
situationer man påverkas till att göra de flesta oplanerade inköpen. Luo (2005) menar 
att närvaron av vänner ökar viljan hos individen att göra ett inköp. Men också 
upplevelsen av att inte i så hög grad ändra sitt sätt att konsumera bara för att man för 
tillfället går tillsammans med någon finns och individer som generellt gör mycket 
planerade inköp tenderar att göra det både när de handlar själva och när de handlar 
tillsammans med någon annan. Planerade inköp upplevs baseras på ett definitivt beslut 
och en intention att konsumera och det innefattar ofta att man tittar runt (Dittmar & 
Drury, 2000). Som resultatet visar och även studien av Dittmar och Drury (2000), 
innefattar också planerade inköp, produkter som individen behöver och i och med att 
dessa ska köpas, ses budgeten över. Upplever individen att hon kan identifiera sig med 
en viss ekonomisk grupp konsumerar hon och finner inspiration inom områden som 
hon har råd med. Studien av Dittmar och Drury (2000) visar också att konsumenter 
som gör planerade inköp beter sig som rationella konsumenter och att de medvetet 
konsumerar inom ”sitt” finansiella område.  
 
Hur mycket andra påverkar sättet att handla beror på hur mottaglig individen är för 
normativ påverkan (SNI) (Bearden & Etzel, 1982, refererat i Luo, 2005). Har 
individen vad som upplevs som en personlig stil, som till stor del är styrd av hennes 
egna åsikter och referensramar men också påverkad av de många olika grupper med 
vilka hon anser sig tillhöra, har hon en mer komplex social identitet. Individer med 
större komplex social identitet är mindre mottagliga för normativ påverkan från andra, 
till skillnad från individer med mindre komplex social identitet (Orth & Kahle, 2008). 
Det gör att de med komplex social identitet till stor del behåller sitt eget sätt att 
konsumera även tillsammans med andra. I resultatet visas det genom att man värnar 
om den personliga stilen samt att konsumtionssättet bestående av mestadels planerade 
inköp inte ändras, oavsett om man handlar själv eller tillsammans med någon.  
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Värdesättandet av personer man håller nära och deras åsikter visar sig i att smakrådets 
omdöme om en produkt påverkar individen till att uppleva produkten på liknande sätt 
(Burnkrant & Cousineau, 1975, refererat i Auty & Elliott, 2001). De menar också att 
påverkan från smakrådet är informationsmässig snarare än normativ, vilket stödjer 
resultatet att individer söker information hos vänner men bara för att de uttrycker en 
åsikt, är det inte helt säkert att det leder till en faktisk konsumtion men att åsikten 
bearbetas och värdesätts som ett bra omdöme. Studien av Auty & Elliott (2001) visar 
att smakråd ses som personer som kan hjälpa individen att hitta sin identitet i 
konsumtion och att informationssökande hos ett smakråd också bidrar till att individen 
definierar sin identitet i konsumtion. Det gäller även stilmässigt och studier visar att 
individer är mer mottagliga för påverkan från andra då konsumtionen består av 
utseendemässiga produkter, då de är synliga för andra (Batra et al., 2001; Louis et el., 
2007, refererat i Orth, & Kahle, 2008). Studien av Auty och Elliott (2001) visar också 
att kvinnor i högre grad söker information än vad män gör. Det kan bero på att kvinnor 
mer ser konsumtion som ett sätt att umgås. Smakrådet kan upplevas bete sig på olika 
sätt som är attraktiva för individen att härma eller känna igen sig i. Smakrådet utgör då 
en källa för gillande och enligt Mowen och Minor (1998) upplevs information från en 
sådan vara högst relevant för individen, framförallt när han eller hon uttrycker 
fördelaktiga saker.  
 
Urbany et al. (1989), Jacoby et al. (1994) refererat i Bagozzi et al.(2002) menar att 
konsumenter söker information för att reducera osäkerhet om vissa inköp. Smakrådet 
reducerar beslutsångest och rättfärdigar köp som annars kanske skulle upplevts som 
osäkra. Strävan efter andra personers åsikter i konsumtion och hur motiverad och 
påverkad individen är att tillgodose dessa åsikter påverkar hur konsumtionen faktiskt 
blir och även individens känslor kring det (Mowen och Minor 1998). 

 
Jämförelse - Vad upplevs vara skillnader mellan den egna konsumtionen och andras? 
Personer utanför bekantskapskretsen definierades i undersökningen som ”andra 
personer”. Man jämför sig på punkter som skiljer sig åt. Jämförelsen sker inte bara 
med andra personer utan också med vänner. Jämförelse av yttre aspekter, som 
utseende och klädstil, skedde med både vänner och andra.  
 
Identifiering och jämförelse kan gå hand i hand. Samma person kan ha egenskaper 
som bidrar till identifiering och egenskaper som bidrar till jämförelse. Jämförelse 
med vänner kan också ske för att man vill att de ska ge bekräftelse och feedback på 
det egna beteendet. I jämförelse med deras konsumtionssätt i samma situation blir det 
egna konsumtionssättet antingen bekräftat som bra eller dåligt.  
 
Jämförelse sker med egenskaper som är medvetna för individen. Centrerar det egna 
konsumtionssättet kring uppfattningar om pengar och ekonomi är det med dessa 
egenskaper man jämför sig. I jämförelsen tenderar andra personers egenskaper eller 
handlingar att vara mindre socialt och individuellt önskvärda för individen. Även 
aspekter som inte är socialt önskvärda hos vännerna tenderar man att vilja 
differentiera sig ifrån.  

 
– Stil  

En yttre stil upplevs vara lätt att ta till sig och bedöma, både hos vänner och hos andra 
personer. Genom jämförelse blir man kroppsmedveten, både hur man själv ser ut men 
också hur andra ser ut. Personer som ser annorlunda ut i kroppen upplevs ha ett annat 
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sätt att konsumera än vad man själv har. Personer som är lika varandra i kroppen 
inspireras i högre grad av varandra än av personer som ser annorlunda ut.  
 
Reklam som syftar till att inspirera konsumenter upplevs kunna förvanska bilder och 
lyfta fram ett utseendeideal. Detta upplever konsumenter är svårt att leva upp till då 
den utseendemässiga skillnaden är stor. Hur man handskas med differentieringen är 
individuellt men att sätta produkten i kontext till sig själv och vad man av erfarenhet 
vet sitter snyggt gör att den personliga stilen lättare upprätthålls. Man jämför vad man 
anser är sin personliga stil med andra och hur den tar sig ut i jämförelse med andra. 
De aspekter man är missnöjd med hos sig själv utgör ofta basen för jämförelsen, hur 
samma aspekter tar sig ut hos någon annan. När självförtroendet kring den egna stilen 
är sämst är jämförelse med andra som störst.  

 
Var man hämtar inspiration till stil jämförs med andra. Även då det handlar om 
vänner är det viktigt för individen att bibehålla känslan av personlig stil. Även om 
den yttre stilen skiljer sig åt så kan värderingar om personlig stil vara gemensamma. 
Strävan efter att differentiera sin stil och visa att skillnaderna är flera än likheterna 
kan ske både medvetet och omedvetet. ”jag klär mig för att visa att det är så här jag 
är och så här är du så det ska skilja ifrån liksom på något sätt.” 
 
Hur viktigt bekräftelsen på stil och sätt att handla är beror på värderingar. Det ses 
som mer önskvärt att vara självständig i sina beslut och att inte sträva efter 
bekräftelse. Andras behov av att få bekräftelse upplevs vara större än det egna. 
Beroende på varuområde är bekräftelsen olika viktig beroende på om man ska handla 
något som också fyller en funktion för någon annan. Då är det viktigare att han eller 
hon får vara med och tycka till och bekräfta ett bra val och en viss stil. 
 

– Ekonomi  
Man jämför sig med de som anses ha en annan ekonomisk situation och tillhör en 
annan ekonomisk grupp. Större delen av ekonomisk jämförelse sker med personer 
som inte står lika nära som vänner gör.  

. 
Ekonomi påverkar hur andras konsumtionssätt upplevs. Det är framförallt andras 
uppfattningar och hantering av ekonomi och pengar som jämförs med de egna 
uppfattningarna. Det som upplevs karaktärisera andras sätt att spendera pengar är ofta 
motsatsen till hur man själv upplevs spendera pengar.  
 
När man prioriterar olika varuområden jämförs de med varandra. De prioriteras olika 
beroende på vad man har för intresse och hur de olika områdena tilltalar intresset. 
Intresset och prioritering av det styrs också av den egna ekonomiska situationen.  
 
Förutom jämförelse av ekonomisk situation upplevs andra ha andra behov eller 
intressen de måste fylla genom att konsumera på ett sätt som skiljer sig mot det egna 
konsumtionssättet. Det påverkar deras ekonomiska prioriteringar.  
 
Sätt att handla som är eftersträvansvärda är att planera sin konsumtion, att inte 
impulshandla och att det man köper styrs av den egna viljan och den personliga 
stilen. Man upplever att man har dessa egenskaper i högre grad än andra som verkar 
mer styrda av trender i vad de handlar. I jämförelse med vänner minskar man 
intrycket och betydelsen av eventuella skillnader. Det är inte lika nödvändigt att själv 
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ha alla önskvärda egenskaper utan delar av vännernas sätt att konsumera, om det 
skiljer sig från det egna, kan vara eftersträvansvärt. Hade livssituationen och 
ekonomin sett annorlunda ut kanske man inte skulle ha konsumerat som ”student” 
men i och med att man är student så blir man bunden till att göra det. Det är viktigt att 
känna gemenskap med vännerna, som i att vara student och leva därefter. 
 

– Värderingar  
Värderingar i konsumtion kan vara kopplat till om konsumtion utgör ett intresse. 
Intresset och dess känslomässiga betydelse och värde kan variera i grad för olika 
personer. Det blir då en grund för jämförelse som förekommer mest med utomstående 
personer. Egenskaper som värderas och upplevs vara viktiga hos sig själv återfinns 
ofta hos vännerna.  
 
De gånger de inte återfinns hos vännerna innebär det känslomässiga konsekvenser 
med negativa reaktioner. ”Det är få gånger jag reagerar men ibland kan jag bli, bli 
lite besviken på att hitta den här starka konsumtionen hos mina kompisar.”  
 
Till skillnad från den egna individen upplevs andra värdera konsumtion högre och har 
en svagare vilja att kunna säga nej till onödiga köp. Skillnader mellan sig själv och 
vännerna ligger ofta i om shopping ses som ett nöje eller något man gör för att fylla 
ett behov. Hur tid prioriteras när man handlar beskrivs som en faktor som ofta kan 
differentiera beteenden. Konsumtionssätt upplevs vara påverkat av tid. Skillnaden 
dels mellan olika personer men också hur en person prioriterar tiden olika från gång 
till gång definierar hur man väljer att handla. Tid beskrivs i olika grad av effektivitet 
där brist på tid kräver ett konsumtionssätt med hög effektivitet. 

 
Att konsumera mer immateriella saker kan upplevas unikt i ett samhälle där 
konsumtion till största delen består av materiella saker. I en jämförelse kan man själv 
verka värdesätta konsumtion för den inre hälsan då man väljer bort materiella saker. 
Istället närs hälsan av upplevelser och umgänge tillsammans med andra. Den 
hälsomässiga aspekten i konsumtion framhåller också att konsumera på ett medvetet 
sätt, att öka kunskapen om varors härkomst och behandling. Men hälsa är individuellt 
och för andra kan glädje och känslan av att må bra fås genom att köpa något 
materiellt man verkligen vill ha.  

 
Diskussion om upplevelsen av jämförelse i konsumtion 
Jämförelse delas i undersökningen upp i personlighetsmässiga egenskaper som sker 
med vänner och utseendemässiga egenskaper som sker med både vänner och andra 
personer individen inte känner. Vid jämförelse är individens självpresentation i 
centrum för hur den framställs i jämförelse med andra. Jämförelse upplevs som en 
medveten företeelse och görs ofta för att distansera eller medvetandegöra den egna 
individens egenskaper i relation till någon annan. Självkonceptet fungerar som en 
referensram för individen att jämföra utifrån. Självkonceptet representerar individens 
tankar och känslor med sig själv som referensobjekt, en bedömning av vad han eller 
hon är (Mowen & Minor, 1998). Detta gör att hur individen framställer sig själv i 
relation till andra blir tydligt. Resultatet visar att individer tenderar att jämföra 
aspekter av sin konsumtion, hur och vad de konsumerar utifrån kroppsuppfattningen 
om sig själv och andra. Är individen nöjd med hur hon ser ut ökar motivationen för 
att konsumera utseendemässiga produkter. Mowen och Minor (1998) menar att 
kläderna en individ bär liksom hur han eller hon ser ut i kroppen säger något om den 
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personen. Upplever individen att det som en annan person upplevs förmedla med sin 
stil är positivt blir hon attraherad av att själv få tillgång till den egenskapen, personen 
fungerar som en referensgrupp (Mowen & Minor, 1998) i en egenskap som individen 
vill ha. Det visar sig också i att skillnader mellan sig själv och vänner tenderar att 
förminskas i dess betydelse. Ofta är vänner personer som man ser upp till. 
Egenskaper som däremot upplevs icke önskvärda, socialt eller individuellt gör så att 
individen vill distansera sig ifrån dessa. Egenskaperna associeras med en dissociativ 
referensgrupp (Mowen & Minor, 1998). En annan persons sätt att konsumera kanske 
inte stämmer överens med uppfattningar och värderingar, ekonomiska eller 
moraliska, som man själv har. Andra upplevs i högre grad påverkas av andras åsikter 
i konsumtion och därför är de i högre grad influerade av normativa aspekter från 
gruppen (Orth & Kahle, 2008). Resultatet understryker vikten av sin egen 
konsumtion som att i hög grad vara opåverkad av andra och att den personliga stilen 
värnas om.  
 
I jämförelse med andras sätt att konsumera tenderar jämförelsen att baseras på 
information och kunskap som liknas vid kategorisering (White & Dahl, 2007).  
Utgruppen upplevdes inte ha samma individuella prägel på stil som individen utan 
utgruppens konsumtionssätt upplevs handla mer om viljan att vilja visa en 
grupptillhörighet genom stil för att uppnå en känsla av trygghet och samhörighet. 
Utgruppen tycks mer påverkade av omgivningen och trender.  
 
En dissociativ referensgrupp är en typ av utgrupp med vilken individen är motiverad 
att inte bli associerad med (White & Dahl, 2007).  Medvetna associationer mellan 
produkter och en speciell kategori kan göra att man istället handlar produkter som klart 
skiljer sig från kategorin. Anledningen är att man inte vill associeras med en viss 
grupp. White och Dahl (2007) menar att när individen medvetet handlar för att 
differentiera sig från en annan grupp är produktmedvetenheten och vad olika produkter 
representerar som störst i och med att individens personliga identitet blir tydligare i 
jämförelse med andra. Det blir då klart vad man bör och inte bör köpa. Gabriel och 
Lang (1992, refererat i Auty & Elliott, 2001) menar att individer konsumerar för att 
differentiera sig ifrån andra, då vem individen är definieras i jämförelse med andra 
(Thompson & Hayko, 1997, refererat i Auty & Elliott, 2001). Det skulle sätta 
självpresentationen i centrum för motiveringen att jämföra sig med andra, då det 
upplevs viktigt att uttrycka sin personlighet. 

 
Humör och Känslor 

 
– Stil  

Humör och känslor påverkar stil genom att stilattribut ofta väljs beroende på vilket 
humör man är på. Därför kan också sättet att konsumera kring dessa attribut se olika 
ut från gång till gång. Humör upplevs som något föränderligt. Olika situationer och 
olika tillfällen är förknippat med olika stilar. Hur man känner inför olika tillfällen och 
situationer är olika och det påverkar stilen som förknippas med de olika situationerna.  
  
Kläder och andra utseendemässiga attribut handlas när man är på bra humör. 
Anledningen är att då upplevs man ha bättre självförtroende. Att känna sig bättre till 
mods gör att det är lättare att ta till sig hur man ser ut och hur klädseln tar sig ut. Är 
självförtroendet bättre är man inte lika kritisk mot sig själv.  ”Det är då jag pallar 
med att gå in i omklädningsrummen”. Självförtroendet påverkar mest konsumtion av 
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utseendemässiga produkter. Utseende kan vara känsligt då det prövas i de flesta 
situationer, medvetet eller omedvetet. 
 
Färg och form på kläder väljs efter humör, mörka och säckigare vid sämre humör och 
pigga, glada och iögonfallande vid bättre humör. Vid bättre humör är självförtroendet 
bättre och då känner man mer för att använda klädesplagg som syns. De positiva 
känslor ett sällskap ger när man handlar tillsammans gör att man kan köpa mer 
iögonfallande saker. När man handlar själv upplever man att man köper mer 
basplagg. Positiv respons från ett sällskap finns ju inte att tillgå då.  

 
När självförtroendet och humöret är sämre väljer man kanske att köpa andra saker, 
som mat. Att äta mat kan här fungera som ett sätt att få utlopp för negativa känslor. 
Då ett varuområde kan innehålla flera olika slags produkter upplevs att man handlar 
samma typ av saker men humöret påverkar hur de förknippas med olika situationer. 
Beroende på situation är det mer eller mindre roligt att handla. ”Det är ju mycket 
roligare att handla fina kläder som fina festkläder, skor, sådana grejer, som man inte 
använder lika ofta, men det är nog mest det man lägger pengar på, för vardagskläder 
är inget roligt att handla.” På samma sätt handlar man mat efter vad man för tillfället 
är sugen på. 
  
Hur man vill uttrycka sin stil är förknippat med att man vill uttrycka och uppnå en 
viss känsla. ”Man vill ju att kläderna ska vara bekväma, sköna men samtidigt så 
skulle jag ju inte sätta på mig vad, man vill ju att det ska vara snyggt också.” Att 
känna att man uttrycker sin personlighet genom sin stil upplevs vara viktigt för 
självkänslan. En positiv självpresentation ger positiv självkänsla och det gör att man 
känner sig på bättre humör. Det man känner sig bekväm i beskrivs som den 
personliga stilen. Att den egna uppfattningen om sin stil och personlighet stämmer 
överens med hur andra uppfattar den ger en positiv känsla kring den personliga stilen.  

 
Humöret bidrar till vad man tar på sig men det man tar på sig kan också bidra till att 
man känner sig på olika sätt. Planerade situationer, att man verkligen bestämt att man 
ska göra något, träffa kompisar och gå ut, gör att man anstränger sig lite mer, man 
blir på humör för att klä upp sig. Ju bättre humör, och därmed bättre självförtroende, 
desto högre är motivationen för att anstränga sig utseendemässigt. ”När man har nya, 
fina saker som man känner sig bekväm i och som man känner förmedlar rätt bild av 
en så känner man sig gladare.”  
 
De känslor man har kring en situation påverkar motivationen att handla inför den 
situationen. Sämre humör, som kan bero på stress, gör att det är svårare att välja vad 
man ska köpa. Då shopping tillsammans med någon känns som ett sätt att umgås gör 
det att man blir på bättre humör. Negativa känslor i samband med shopping reduceras 
då.  
 
Shopping kan användas för att uppnå en känsla, exempelvis en belöning för något 
man tycker att man gjort bra. Även att handla för att få utlopp för känslor görs genom 
att man handlar för att man är glad eller man handlar för att man är nedstämd. Humör 
och känslor kan bestämma när och var man väljer att handla.   
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– Ekonomi  
Ju mer positiva känslor som associeras till konsumtion desto mer motiverande är det 
att utföra. Ju roligare något är, desto mer pengar kan man spendera på det. Dessa 
positiva känslor och associationer kopplas ofta hop med ett intresse. Upplever man att 
intresset ligger i att resa och se andra kulturer är det där man helst lägger sina pengar. 
Att prioritera sitt intresse är förenat med positiva känslor och sinnelag.  
 
Är man på bra humör tenderar man till att lättare göra oplanerade inköp. Att göra av 
med pengar känns då lättare än när man är nedstämd. Det man köper oplanerat 
upplevs vara saker som inte kostar så mycket. Det spelar inte lika stor roll om köpet 
skulle ångras eftersom det inte var dyrt.  
 
Det upplevs vara lättare att ångra att man köpt något materiellt, som ett par skor, än 
något immateriellt, som en biobiljett. Skor som mer materiella produkter kan man 
alltid lämna tillbaka, till skillnad från immateriella produkter. Valet att kunna lämna 
tillbaka gör att man reflekterar över köpet och det ger utrymme för att ångra sig.  
 
Motivationen att handla ökar när man har sällskap eftersom det upplevs som roligare. 
Det gör det lättare att göra oplanerade inköp. En positiv respons på det man köper 
leder till en positiv känsla av att vilja köpa mer. Känslor och humör kan även bidra 
till oplanerade inköp om man är ensam. Det kan vara något man verkligen fastnar för 
där och då. Man kan också tänka sig att spendera mer pengar på sådana saker, 
beroende på vilken ekonomisk situation man har.   

 
– Värderingar  

Värderingar man har kring konsumtion är många gånger präglat av känslor. Det man 
tycker är kul att köpa reflekteras inte över lika mycket utan man är oftast nöjd med 
det inköpet. Även detta är starkt präglat av de intressen man har.  

 
Diskussion om upplevelsen av humör och känslor 
Humör och känslor påverkar framförallt upplevelsen av den egna konsumtionen. 
Självpresentationen och det uttryck en individ vill förmedla med sin stil är kopplat till 
det humör man är på och de känslor som finns i samband med detta. De upplevs fylla 
ett specifikt behov hos konsumenten (Bagozzi et al., 2002). Det kan vara att en viss 
typ av konsumtion bidrar med ett välbefinnande hos konsumenten eller att själva 
konsumtionen är resultatet av att känna på ett visst sätt, individen kan konsumera när 
hon är glad eller ledsen. Humör och känslor är individuella faktorer som påverkar en 
enskild individ på ett visst sätt utifrån dennes referensramar och erfarenheter. Olika 
individer kan känna olika saker inför samma händelse (Bagozzi et al., 2002) eller 
företeelse. Det kan vara en skillnad i hur shopping upplevs känslomässigt, beroende 
på det egna intresset för att konsumera. Det var också känslomässiga skillnader i 
relation till produkterna där sociala upplevelser beskrevs som direkt kopplade till 
psykiskt välmående, ett känslomässigt mål. Watson och Spence (2007) delar in 
känslor i två huvudkategorier; önskvärda och icke önskvärda och de menar att 
önskvärdheten av utgången med en handling påverkar hur nöjd individen blir och vad 
målet med konsumtionen är. Önskvärdheten med handlingen innefattar också den 
övergripande bedömningen av hur positiv eller negativ situationen upplevs i 
förhållande till personliga referensramar (Watson & Spence, 2007). Det blir riktlinjer 
för hur erfarenheter av en viss handling senare kan påverka individens val. 
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Att uppnå vissa känslostadier med konsumtion, visar studier blir tydligt utifrån 
bedömningen att jämföra det aktuella stadiet med det eftertraktade (Bagozzi et al., 
2002). Att vilja uppnå en känsla av att bli på bättre humör och redo för att gå ut blir 
klart och tydligt efter att man klätt sig därefter, i vad man definierar som festkläder. 
Upplevelsen visar också att olika klädsel kan påverka humöret. Det kan vara åt andra 
hållet också såsom att humöret påverkar vilka kläder man väljer att klä på sig eller 
köpa. Bagozzi et al. (2002) anser att känslor kan resultera i specifika handlingar för 
att bekräfta eller hantera känslan beroende på hur den ter sig och dess innebörd för 
individen. Det som kvinnorna upplevde som hur humöret direkt visades i stil var ofta 
i termer av självförtroende och hur humöret upplevdes påverka det. Det är skillnad på 
klädsel vid dåligt humör och klädsel vid bra humör. Dåligt humör bidrar till känslan 
av orkeslöshet och stilen som väljs karaktäriseras av mörka färger. Ambitionen verkar 
vara att dölja sig från uppmärksamhet. Stilen som väljs vid ett gladare humör är 
däremot präglat av attribut som väcker uppmärksamhet hos andra och bidrar till ett 
bättre självförtroende. Självpresentationen är kopplad till humör och känslor och det 
återspeglar hur man vill känna sig. Återhämtning av information om något positivt 
kan få andra faktorer att te sig mer positiva (Bagozzi et al., 2002) vilket visar sig i att 
ett attribut som ett klädesplagg som individen associerar med något positivt kan få 
henne att känna sig på ett bättre humör. 
 
Känslor är ofta reaktioner som gruppen har på något (Bagozzi et al., 2002), som den 
känslomässiga funktionen i att handla tillsammans. Det är roligare att handla 
tillsammans med någon och studier (Baumeister, 2002, refererat i Luo, 2005) visar att 
individer som är gladare i större utsträckning unnar sig saker. Det upplevs ske i 
huvudsak genom oplanerade inköp. Oplanerade eller impulsiva köp definieras i 
termer av lyx och att unna sig saker, snarare än nödvändigheter. Impulsiva köp 
beskrivs som känslomässiga (Dittmar & Drury, 2000), att det var en ”wowkänsla” 
som gjorde att produkten köptes. Studien av Baumeister (2002) visar också att glädje 
i konsumtion bidrar med känslan av frihet att agera och i impulsiva köp tänker 
individer i mindre utsträckning på pengar. Dittmar och Drury (2000) menar också att 
just glädje påverkar huruvida individen gör ett impulsköp. I sällskap med andra 
personer rättfärdigar de också konsumtion som individen själv skulle ha tvekat över 
att göra. De upplevs också kunna reducera känslan av beslutsångest och ånger över 
köp även om Dittmar och Drury (2000) menar att det är lättare att känna ånger över 
köp som är impulsiva. Upplevelsen är dock att impulsköp ofta karaktäriseras av 
billigare varor och att ju dyrare varor desto mer planerat blir köpet. Impulsiva köp 
som är billiga ångras inte i lika stor utsträckning som om de kostat mer (Dittmar och 
Drury, 2000). Det i kombination med andras rättfärdigande av köp gör att känslan av 
ånger reduceras och individen upplever sig relativt nöjd med inköpet.   

 
 

Metoddiskussion 
 

Det är viktigt att som intervjuare och författare av uppsatsen sätta sin egen roll i 
processen under granskning för hur den kan ha påverkat undersökningsdeltagarna. Då 
datainsamlingen bygger på intervjuer är det en direkt interaktion mellan intervjuare 
och undersökningsdeltagare som kan påverka respondenterna på olika sätt. Det var ett 
kriterium i undersökningen att intervjuaren och undersökningsdeltagarna inte hade ett 
beroende förhållande sedan tidigare av varandra som eventuellt skulle ha kunnat 
påverka svaren i intervjun. Påverkan i form av att på förhand veta om det specifika 
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syftet och därför kunnat vinkla svaren till fördel för detta, försökte minimeras genom 
att innan intervjun presentera ett övergripande syfte och när intervjun var slut 
presentera det mer specifika syftet för att tillgodose de etiska aspekterna. Även 
analysen som resultatet bygger på är gjord av intervjuaren som ensam bedömare av hur 
data skulle analyseras och behandlas som tillhörande vissa kategorier. Det kan påverka 
till att vissa aspekter av resultatet tolkats på ett sätt som är färgat av intervjuarens sätt 
att bearbeta och tolka information. 
 
Förankring i data gällande analysmetoden anses vara god då teoristyrd tematisk analys 
blandat med induktiv tematisk analys passade syftet och även frågeställningarna för 
undersökningen. Intervjuguiden var framställd så att svaren i så lång utsträckning som 
möjligt skulle svara mot frågeställningen kopplad till ”social identity theory” och att 
data relaterat till denna kunde sammanställas under de på förhand bestämda 
kategorierna. Undersökningen behandlar också upplevelser som inte relateras till 
teorin utan framkom som mer individuella upplevelser om individens konsumtion och 
de analyserades med induktiv tematisk analys, vilket ansågs passande för ändamålet.  
 
Det resultat som framställdes går i linje med data och utan tolkningar som inte anses 
grundade. Tolkningarna illustreras med citat hämtade från intervjuerna och dessa 
består av undersökningsdeltagarnas egna ord för att styrka validiteten i data. Den 
kvalitativa generaliserbarheten kan upplevas vara begränsad men undersökningen 
syftar inte till att direkt kunna generaliseras till en större population än de individer 
som kan liknas vid de undersökningsdeltagare som var med i undersökningen. Trots att 
två intervjuer valdes bort från datainsamlingen på grund av att de ej tillförde nya 
variationer av upplevelsen av konsumtion kan resultatet ändå sägas bestå av 
uppfattningar och upplevelser som kvinnor i åldern 20-24 år har, framförallt studenter. 
Undersökningsdeltagarna var till stor del studenter även om många kombinerade detta 
med att jobba, samt en undersökningsdeltagare som enbart jobbade. För att undersöka 
upplevelser hos kvinnor i denna ålderskategori på ett mer generellt plan kan en mer 
blandad deltagargrupp, i avseende på sysselsättning, vara önskvärd. På det sättet skulle 
även andra relevanta faktorer som påverkar upplevelser av konsumtion kunna hittas. I 
den aktuella undersökningen var intervjuguiden även styrd utefter faktorer i relation 
till ”social identity theory”, även om den också gav utrymme för öppna följdfrågor. En 
mer öppen intervjuguide är önskvärd för eventuell framtida forskning för att detektera 
andra relevanta och kanske mer individuella aspekter av upplevelsen av konsumtion 
hos kvinnor 20-24 år. Resultatet i undersökningen baseras på dessa sju kvinnors 
upplevelser och det kan antas finnas vissa skillnader i de svar som gavs jämfört med 
om undersökningsdeltagarna bestått av andra individer med andra erfarenheter, 
referensramar och upplevelser kring konsumtion. Svaren var till mångt och mycket 
ändå liknande, så vissa aspekter av upplevelser kring konsumtion kan antas vara 
gemensamma för kvinnor i åldern 20-24 år. 
 
Intervjuer som datainsamlingsmetod anses vara det bästa, då det ger data som är 
omfångsrikt och mångfasetterat. Just för att beskriva subjektiva upplevelser passar 
intervjuer bra, då det ger intervjuaren en chans att ställa följdfrågor, som kan vara 
relevanta för undersökningen. På det sättet kan data mättas i större utsträckning än om 
exempelvis enkäter med öppna svar använts. Oavsett om vissa aspekter av upplevelsen 
av konsumtion inte behandlades så anses data representera många och viktiga aspekter 
av upplevelsen av konsumtion som kan antas finnas i populationen. Urvalet, även om 
det var litet, representerar en del av populationen och utgjorde olika delar av 
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åldersspannet som var aktuellt för undersökningen. För att stärka urvalets 
representativitet kan framtida forskning använda flera personer, som skiljer sig i 
sysselsättning men även en större spridning på ålder. De flesta undersökningsdeltagare 
var 20-21 år.  
 
Upplevelserna undersökningen resulterade i kan ses som begränsat i fråga om att 
kunna generaliseras på andra populationer utanför den undersökta då de, även om de är 
frekvent förekommande hos de undersökta kvinnorna, ändå representerar just deras 
upplevelser. Vissa aspekter av resultatet, som mer beror på en viss ekonomisk situation 
än kön, där individen exempelvis är student kan anses vara generaliserbart på andra 
studenter, både män och kvinnor.  
 
Den subjektiva upplevelsen av konsumtion på olika sätt, i enlighet med syftet, är till 
mångt och mycket det som faktiskt styr hur det egna sättet att handla, men även 
andras, upplevs. Hur personligheten genom självpresentationen uttrycks är centralt i 
undersökningsresultatet. Medvetenheten om hur man uttrycker sig själv och hur det 
sammanfaller med humör och känslor spelar en viktig roll för hur man väljer att 
handla. Medvetenheten kring dessa aspekter är också av vikt ur en hälsomässig 
synvinkel. Resultatet i undersökningen kan användas för att medvetandegöra olika 
aspekter av konsumtionssätt för konsumenter. I och med det kan de göras mer 
observanta på både sitt eget, men också andras beteende i konsumtionsmarknaden i 
vilken de är aktörer. Att veta hur dessa aspekter påverkar individens hälsa och 
välmående är av vikt för att kunna göra aktiva val som konsument. Genom att 
medvetandegöra upplevelser kring sätt att konsumera kan konsumenter också öka sin 
uppmärksamhet på hur de påverkas av olika forum på konsumtionsmarknaden, som 
exempelvis reklam i olika former. Relationer med andra som konsumtion till stor del 
utgörs av upplevs påverka hälsa. Det gör att självpresentationen av sig själv i en social 
kontext står i relation till känslor och även hur man mår. Intervjuguiden, som är 
konstruerad utifrån undersökningens frågeställningar och syfte, var till stor hjälp för att 
faktiskt hitta de faktorer som upplevdes påverka upplevelsen av konsumtion i relation 
till ”social identity theory”, så syftet med studien kan anses vara uppfyllt.  
 
Det fanns både gemensamma men också olika upplevelser hos kvinnorna som 
intervjuades i undersökningen. Den nya förståelsen som kan antas ha uppnåtts är att 
det finns faktorer baserade på ”social identity theory” som kan beskriva upplevelsen av 
konsumtion, hur och vad man handlar och att detta till stor del är påverkat av stil, 
ekonomi och värderingar. Att dessa tre faktorer upplevs styra hur individen upplever 
både sin egen och andras konsumtion är något som kan vara användbart i konkreta 
sammanhang i samband med att man har olika upplevelser om konsumtion beroende 
på om man går och handlar själv eller om man går tillsammans med någon. Det är ett 
sätt att visa på hur den enskilda individens sätt att konsumera påverkas av sociala 
sammanhang och betydelsen och funktionen av olika sätt att konsumera.  
 

 
Slutdiskussion   

 
Syftet med och frågeställningarna i undersökningen anses uppfyllda och om 
upplevelsen av konsumtionssätt kan beskrivas i relation till ”social identity theory” 
samt humör och känslor. Upplevelsen av dessa faktorer hos en och samma individ gör 
att de influerar varandra på många sätt och det ena inte utesluter det andra. Det är av 
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vikt att se indelningarna i undersökningen som delar av något komplext, som 
upplevelser av konsumtionssätt är. Hur en individ identifierar och jämför sig med 
andra personer sker ofta i relation till aspekter som kan upplevas kategoriserade. 
Kategorisering i sin tur sker olika beroende på om det är vänner eller utomstående 
personer. Vid det senare är det lättare att göra bedömningar som baseras på utseende. 
Även med vänner påverkar utseende hur de identifieras med och kategoriseras, men 
gällande vänner påverkar också personlighetsmässiga egenskaper. Hur ”social 
identity theory” upplevs komma till uttryck i det egna konsumtionssättet och hur det 
påverkas av stil, ekonomi och värderingar är beroende av upplevelsen av 
självpresentationen. Det influeras också av om självpresentationen framställs i 
relation till andras konsumtionssätt. Självpresentationen i en social kontext upplevs 
som viktig för att uppnå social acceptans. En del av det är att konsumtionen upplevs 
som blandad. White och Dahl (2007) menar att beroende på social kontext så kan 
individen uppleva sig själv som att tillhöra flera olika sociala grupper. 
Självpresentationen och strävan efter att göra den så positiv som möjligt, en strävan 
som är central i ”social identity theory (Tajfel & Turner, 1979, refererat i White & 
Dahl, 2007), är under en klar påverkan av individens upplevelser kring konsumtion. 
Många gånger är konsumtion av utseenderelaterade produkter av vikt då dessa kan 
ses som viktiga för att förmedla en självbild och stärka individens självförtroende, i 
enlighet med tidigare studier (Dittmar & Drury, 2000). 

 
Social acceptans upplevdes ha en stark påverkan, inte bara i 
identifieringssammanhang utan också i upplevelsen av kategorisering och jämförelse. 
Social acceptans påverkar hur individen förhåller sig till andra, beroende på den 
sociala situationen hon befinner sig i. Hur social acceptans påverkar upplevelsen av 
konsumtion är ett intressant område för framtida forskning. Sammanfallet med det är 
hur den egna identiteten är beroende av en social kontext. Undersökningen behandlar 
delar av detta men det skulle vara intressant att fokusera på enskilda delar av det som 
i den aktuella undersökningen anses påverka upplevelsen av sitt eget konsumtionssätt 
i relation till andras. Ett sätt att konsumera är ett beteende där konkreta attribut kan 
tydliggöra hur den egna individen upplever sig själv i och under påverkan från andra. 
Denna påverkan resulterar i olika beteenden, antingen för att tillmötesgå eller 
differentiera sig ifrån andra.   
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