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Sammanfattning 

Denna studie undersöker emotioner kring konsumtion. Syftet med studien är att undersöka 

vilka emotioner som visar sig hos studenter vid konsumtion och hur de förklarar dessa 

emotioner samt deras konsumtionsvanor. Vi tycker att detta är ett understuderat ämne som 

borde lyftas fram och undersökas mer. Att få en förståelse för hur emotioner fungerar och 

varför de uppstår vid olika tillfällen kan ge läsaren insikt i sitt eget konsumtionsmönster. 

Detta för att förstå hur vi påverkas att köpa vissa saker både av människor omkring oss och 

av samhället. Emotioner och konsumtion är något som sker dagligen och är i allra högsta grad 

aktuellt. Det är något alla är inblandade i men som de flesta kanske inte är medvetna om 

varför vissa handlingar av konsumtion skapar emotioner och tvärtom. Något som visades 

tydligt i vårt resultat var att de flesta uttryckte någon form av skam över köp utan att 

egentligen veta varför. Därför tycker vi att det behövs en större förståelse för hur emotioner 

fungerar vid konsumtion. 

 

Vi har intervjuat studenter från skolor samt universitet och utifrån deras upplevelse analyserat 

hur de har reagerat vid olika typer av konsumtion. Studien tittar på studenternas 

konsumtionsvanor gällande mat, kläder, skönhetsprodukter och elektronik etc. men även 

emotionerna kring ekologiska produkter, saker som ska slängas och deras tankar kring hur de 

känner och reagerar. I den teoretiska referensramens första del redogörs det övergripande 

perspektivet av vår teori, den symboliska interaktionismen och samhällspåverkan. I den andra 

delen redogörs för emotionssociologi, mer ingående vad emotioner är, hur de kan uppstå och 

varför. Den sista delen är mer specifikt inriktad på emotionerna skam och stolthet. 

 

Resultatet visar att intervjupersonerna har flera emotioner före, under och efter konsumtion. 

Det finns lycka och glädje samt ångest och dåligt samvete. Vi har fått höra hur glad någon 

kan bli av att handla men också hur dåligt samvete samma person kan ha över betalningen. Vi 

har sett att påverkan av andra människor är stor men hur intervjupersonerna även uttrycker 

sin individualitet gällande konsumtion. Vi har uppmärksammat att emotioner inte är lätta att 

urskilja och tolka. Detta är något som är diskuterat och redogjort för i kapitlet för analys. 

Emotioner är individuella och även tolkningarna av dem. 

 

Nyckelord: intervjustudie, studenter, konsumtion, emotioner, skam och stolthet. 

 



 

 

Abstract 

This is a study of emotions during consumption. The purpose of the study is to investigate 

which emotions students experience during consumption and how they explain these 

emotions and their consumption habits. We think that this subject is not studied enough and 

that it should be highlighted and studied more. By understanding how emotions function and 

why they occur at different occasions, the readers can get an insight into their own 

consumption habits. It helps us understand how we are influenced to buy certain things both 

by other people and by society. Emotions and consumption happen daily and are certainly a 

relevant subject. We are all involved in it, but most of us are probably not aware of why 

certain acts of consumption create emotions and vice versa. In our result, it became clear that 

most of the participants expressed some sort of shame over purchases without really knowing 

why. Therefore, we think that there is a need for a better understanding of how emotions 

function during consumption. 

 

We have interviewed students from schools and universities, and based on their experiences 

we have analyzed how they reacted during consumption. The study focuses on the students’ 

habits of consuming clothes, beauty products and electronics, but also the emotions regarding 

ecological products, things that are to be discarded and their thoughts about how they feel and 

react. In the first part of the theoretical framework, the general perspective of our theory is 

presented, as well as symbolic interactionism and the societal impact. The second part 

presents sociology of emotions, a more thorough explanation of emotions and how they can 

occur and why. The last part focuses on the emotions shame and pride. 

 

The result shows that the interviewees experience several emotions before, during and after 

consumption. There is joy and happiness as well as anxiety and bad conscience. We learn 

how one person becomes happy by shopping, but also what a bad conscience the same person 

experience during the payment. We see that the influence of other people is great, and we see 

how the interviewees express their individuality regarding consumption. We observe that it is 

difficult to separate and interpret emotions. This is discussed and described in the analysis 

chapter. Emotions are individual, and so are the interpretations of them. 

 

Keywords: interview study, students, consumption, emotions, shame and pride. 
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1. Inledning  

 

Kalla det nyfikenhet, fascination eller ett intresse för att tränga bakom ytskiktet – en 

önskan om att förstå vad som egentligen försiggår. En del människor dras till 

sociologin på grund av någon svårförklarlig händelse i deras liv som de vill försöka 

förstå. Vissa lockas av sociologin därför att den är ett äventyr, ett sätt att få inblick 

i livets dolda sidor. (Collins 2012, s. 10) 

 

Konsumtion och emotioner är något som berör alla människor. Allt från engångsmuggen med 

kaffe vi köper till bordet vi slängde bara för att det inte "kändes" bra längre. Konsumtion och 

emotioner är sammankopplade och påverkar varandra åt båda hållen. Emotioner påverkar hur 

vi konsumerar och konsumtion påverkar våra emotioner. Vi konsumerar hela tiden och det är 

en stor del av människans liv och är därför ur ett socialpsykologiskt perspektiv intressant att 

titta på. Vi ser även att ämnet konsumtion är ständigt aktuellt och väcker många debatter både 

inom politiken och i många hushåll. Det är 2018 och det konsumeras som aldrig förr. I en 

konsumtionsrapport från 2017 på Göteborgs universitets hemsida (2017) skrivs det: 

  

Under den senaste tioårsperioden (2006–2016) har konsumtionen ökat med 23 

procent (fasta priser, inflationsjusterat). Det innebär att vi köpte 23 procent mer 

och/eller dyrare varor och tjänster under 2016 jämfört med 2006. (Roos 2017, s. 

13) 

 

Sociologen Celia Lury skriver i sin studie "Consumer Culture" (2011) vidden av konsumtion 

och hur den påverkar människan och dess kultur. Med hjälp av konsumtion skapar vi våra liv 

men även hur konsumtionen skapar oss. Även sociologen Mike Featherstone skriver i sin 

studie "Perspectives on Consumer Culture" (1990) hur människan manipuleras att 

konsumera, hur konsumtion skapar åtskillnader eller förstärker sociala band med även de 

emotioner som är kopplat till detta. I vår studie har vi tagit ut de emotioner kring konsumtion 

som presenteras i de båda studier, det är det specifika spår vi fokuserat på. 

 

Hur mår den enskilda individen av att handla? Bidrar dessa köp till några specifika känslor? 

Den övergripande frågan är emotionssociologisk. Studien vill få fram de olika emotionerna 

som kan uppstå i samband med konsumtion. Det kan vara hur tankarna går kring att välja 

ekologiskt eller inte, om det spelar någon roll var dina kläder är köpta. Men framförallt 

handlar det om känslan av själva köpet, första gången du kanske har på dig den där skjortan 
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eller när den kanske tillslut slängs? Vi vill sätta fingret på vilka emotioner som uppstår före, 

under och efter konsumtion, hur intervjupersonerna förklarar sina emotioner och 

konsumtionsvanor och hur personer liknar och skiljer sig från varandra när det gäller det 

ovanstående. Det vi har tittat på är intervjupersonernas privata konsumtion, inköp och 

förbrukning av ting så som mat, kläder och skönhetsprodukter. 

 

Studien belyser just studenters konsumtion och emotioner då det är intressant att se en 

konsumtion som är tyglad av en viss inkomst men också för att upplysa läsaren om hur en del 

av livet som student kan se ut. Självklart är även studenter intressanta för oss då vi själva är 

studerande. För att kunna sätta ord på vad det är för känslor och varför de inträffar vid dessa 

specifika tillfällen behövs ett verktyg. Vårt verktyg och en byggsten för denna uppsats är 

teorier om emotionssociologi. Inom emotionssociologin hittar vi både skam och stolthet, 

sociala konstruktioner och normer i samhället. Varför vill vi veta vilka känslor som kommer 

fram vid ett köp av nya skor och vad har vi för nytta av att analysera detta med hjälp av dessa 

teorier? Det självklara och lätta svaret är förståelse; en förståelse för hur det kanske finns 

vissa samband mellan hur vi handlar och våra emotioner. Vi vill gå något djupare för att 

faktiskt kunna förstå varför vi handlar som vi gör. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom intervjuer få förståelse för hur studenternas 

konsumtionsvanor påverkar dem negativt och positivt i emotionell bemärkelse samt hur deras 

reflektioner kring detta ser ut. Med konsumtion menas köp av mat, kläder och skönhetsvård. 

Med emotionellt menas känslor av olika slag, till exempel lycka, ilska och stolthet. 

 

• Vilka emotioner upplever studenten före, under och efter konsumtion? 

• Hur förklarar intervjupersonerna själva sina konsumtionsvanor och de emotionerna 

knutna till dessa? 

• Finns det några likheter och skillnader i emotionerna hos de olika intervjupersonerna?  
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1.2. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med bakgrund och syfte som sedan kommer in på tidigare forskning, som 

består av tre tidigare studier som berör väldigt olika områden där det förekommer emotioner 

samt i viss omfattning även konsumtion. Sedan tas det teoretiska ramverket upp, detta för att 

kunna analysera den data som kommit in. Där förklaras teorin och olika begrepp inom 

emotionssociologi för att kunna förklara studenters emotioner kring konsumtion. Därefter 

följer avsnittet om metodval. Där tas upp vilken metod som valdes, vilket urval, 

avgränsningar och hur bearbetningen och analysen av det insamlade materialet gick till. I 

resultatdelen presenteras svaren från intervjuerna där de visas i olika teman som är relevant 

för undersökningen. I diskussionen analyseras de intervjusvaren som inkommit tillsammans 

med det teoretiska ramverket. Därefter följer en kort sammanfattning av de viktigaste delarna 

från diskussionen i form av en slutsats. Uppsatsen avslutas sedan med en referenslista med 

alla de källor som har använts. Även två bilagor förekommer i form av missivbrevet som 

skickades ut till alla intervjupersoner och den intervjuguide som har använts vid varje 

intervjutillfälle.   
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2. Tidigare forskning  

Både sociologerna Lury (2011) och Featherstone (1990) skriver om hur konsumtion påverkar 

oss människor på olika sätt och utifrån vad som framkommit i dessa texter har vi därför valt 

att fokusera på just emotioner och inget annat. 

 

Detta kapitel tar upp tidigare forskning inom områdena konsumtion samt emotioner och 

varför dessa tidigare studier är relevanta till vår egen studie. Vi gör en koppling mellan tre 

olika tidigare studier till vår egna. Det är svårt att hitta samtida sociologisk forskning där 

emotioner behandlas på ett explicit sätt. Emotioner är därför ett komplicerat område att 

undersöka eftersom emotionssociologin är mycket omfattande. Det mest förekommande inom 

emotionssociologin är emotioner i arbete (se till exempel Olssons (2008) doktorsavhandling 

inom vårdarbetarenas upplevelser, Emotioner i arbete) och detta kan vara problematiskt att 

koppla till den empiri vår studie innehar då vi ansåg att det inte var tillräckligt relevant. De 

studierna utgick ofta från att känslan eller emotionen personen hade mestadels skedde i 

interaktion med arbetskamrater. I studier om konsumtion var identitetsteorin vanligt 

förekommande och begrepp som identitet förekom ofta. Det är inte riktigt vad vi var ute efter. 

Att hitta en kombination av både konsumtion och emotioner var som sagt fruktlöst, dock 

presenteras här nedan tre tidigare studier som behandlar olika slags områden där det 

förekommer emotioner samt kort om konsumtion. Det föreligger emotioner och känslor i allt 

vi gör och emotioner förekommer därför implicit i många undersökningar. Alltid har vi någon 

slags känsla till hands och ibland utan att veta om det, och det är just detta som vi tolkar och 

kopplar till vårt eget material. 

 

2.1. Konsumtion 

I boken Consumer Behaviour - A European Perspective beskriver Solomon et al. (2006) att 

en individ tillhör ett stort samhälle, ett konsumentsamhälle, där det delas vissa kulturella 

värderingar och normer. En individ, eller konsument som de kallar det, påverkas mycket av 

vänner och vad andra människor tycker och tänker kring val av ett köp. Även en individs 

humör har en stark påverkan på hur individen resonerar kring vad som ska köpas eller inte. 

Reklam fokuserar oftast på självkänsla, till exempel att en viss produkt kommer att öka din 

status. Shopping kan få en individ att känna eller vilja känna en emotion av stärkt självkänsla 

till följd av en belöning. Med andra ord tillfredställande shopping där du unnar dig själv 
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någonting. Att belöna sig själv är en positiv emotion som många strävar efter att känna gång 

på gång. Dock brukar denna positiva emotion vara begränsad då glädjen av att unna sig inte 

håller i särskilt länge för många. Detta beror också på hur en individs vanor kring konsumtion 

ser ut och vad de köper för någonting. 

 

Solomon et al. (2006) menar på att människor har en stor inverkan på varandra och att det 

påverkar en individs emotioner och tänkande. Emotionssociologin studerar emotioner som ett 

socialt fenomen, de vill säga att emotioner skapas i interaktion med andra människor. Oavsett 

om Solomon et al. mestadels beskriver konsumenternas vanor kring konsumtion och om olika 

faktorer som kan få dem att köpa mer så är konsumenterna även individer som agerar efter 

sina känslor och emotioner.  

 

2.2. Emotion 

Emotioner är en viktig del i vardagen och de finns hela tiden omkring oss. Individer rör sig i 

olika sammanhang där de bland annat kan känna sig utanför eller bekräftade etc. I 

avhandlingen I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer undersökte 

Ambjörnsson (2004) under ett års tid hur ett trettiotal studerande tjejer i två olika klasser 

mellan 16 och 18 år i en svensk gymnasieskola framställer genus. Tjejerna vill både passa in i 

normen och vara som alla andra samtidigt som de vill vara sig själva och vara självständiga 

individer. Det är dock svårt för dem att förmå allt och många känner därför att de misslyckas 

åt något håll. Här kan vi se mycket insprängda emotioner i gymnasieeleverna som både 

förväntas och försöker leva upp till kvinnoidealet i en heteronormativ genusordning. Deras 

kroppar förväntas vara naturligt kvinnliga, vilket tjejerna själv ser som normalt. En av 

Ambjörnssons (2004) slutsatser är att några utav tjejerna inte uppträder som de runt omkring 

dem har förväntat sig. De andra runt omkring har förväntat sig att de ska bete sig skamset om 

de till exempel ha fått en hor-stämpel. Begreppet ”hora” är bland de värsta en tjej kan bli 

kallad för enligt tjejerna i båda klasserna. Tjejerna ser inte sig själv som horor utan spelar 

därför en roll för dem andra i klassen. De förstorar de roller som de fått av andra, till exempel 

en hora som har en skamstämpel. De lever upp till de föreställningar andra har av dem, fast 

istället för att skämmas och dölja sig som de andra tror att de kommer att göra så överdriver 

de sina skamfyllda roller. Därav minskas den största delen av skammen för den som fått en 
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stämpel. Tjejerna gör sig själv till skamlösa aktörer och gör i princip en kul grej av det istället 

för att vara ett offer som känner emotioner såsom just skam. 

 

Vi är medvetna om att Ambjörnssons enbart har studerat gymnasie-tjejer och att kön inte var 

av vikt i vår studie, detta har dock ingen betydelse i och med att vi bara är ute efter de känslor 

och emotioner de känner och ingen jämförelse mellan kön ska undersökas eller exakt vem 

som känner det. Utan Ambjörnssons avhandling kan ändå bedömas som relevant för vår 

studie och är till och med ett bra exempel eftersom det handlar om vad de studerande tjejerna 

känner hela tiden, vare sig det handlar om normalitet eller avvikelse, så är det just känslorna 

som styr dem hela tiden. Dessa känslor skapas i mångt och mycket i klassen som 

Ambjörnsson har följt, det vill säga det är inte känslor som uppstår separat i individer utan 

tillsammans med klassen. Även här såsom i boken författad av Solomon et al. (2006) kan vi 

se att emotioner uppstår i och genom interaktion med andra människor. Dessutom försöker de 

förhålla sig till de normer som finns i klassen eftersom rädslan av att hamna utanför är stor.  

En tydlig emotion som ses i Ambjörnssons (2004) avhandling är till exempel den negativa 

emotionen skam. Dock försöker gymnasietjejerna ta bort skammen i vissa av de stämplar de 

fått av sin omgivning. Varför tjejerna inte känner den skam som de ”ska” göra när de brutit 

mot en norm är på grund av att de skapat en ny norm i klassen gällande att göra rollerna de 

tillskrivits överdrivet. Nästa kapitel tar upp om bland annat normer och sociala regler samt 

om skam mer ingående, som bland annat beskriver hur människor ska förhålla sig till en 

mängd olika normer och sociala regler för hur man ska vara och förväntas att vara vid olika 

situationer. 

 

Studien Emotional Tropes in the Courtroom: On Representation of Affect and Emotion in 

Legal Court Proceedings är baserad på observationer utförd av Dahlberg (2009) och handlar 

om affekter samt emotioner i svenska rättssalar. Studiens tillvägagångsätt är att han har tittat 

på hur olika deltagare i domstolsförloppet exponerar affekter och känslor. Han undersöker de 

olika delarna en rättegång består av, bland annat fallen, parterna, advokaterna och domaren 

etc. eftersom han ska kunna bedöma hur känslor anpassas i rättssalen. Dahlberg (2009) menar 

att de rättssalar vi har idag är en underlig plats där det utspelar sig både drama och mänskliga 

konflikter etc. och att de på många sätt liknar en teater. Det finns en viss gemensam insikt om 

att känslor är en väsentlig del i en rättprocess och ofta starka sådana såsom svartsjuka, kärlek, 

sorg, ånger, fruktan, vrede och lidande etc. Dock så bedöms ändå känslor och emotioner som 

ett besvärande och irrationellt moment i domstolen då juridik innebär ordning och förnuft i 



7 

 

rättssalen. Om en av parterna i ett rättsligt mål hämmas att ge röst åt sina känslor de känner 

just då kan de istället visa dem genom att till exempel gråta eller skratta. Dock menar 

Dahlberg (2009) att de som representerar domstolen struntar i de känslor som visas för 

stunden och dessa filtreras istället bort. 

 

I Dahlbergs (2009) studie finns det blandade känslor och emotioner då de förekommer i en 

rättegångssal. De flesta som är inblandade i ett rättsfall känner oftast mycket starka känslor, 

och exakt vilken känsla en individ kommer att känna beror bland annat på hur rättsfallets 

utgång blir etc. Nästa kapitel ger en mer utförlig förklaring om bland annat känslor, 

emotioner och förnuft. 

 

Som tidigare nämnts finns det känslor i allt vi gör och i alla beslut vi tar, vare sig vi är 

medvetna om det eller inte så finns känslorna och emotionerna där. Vi styrs och förhåller oss 

även till normer och sociala regler som finns i samhället. Det sprudlar av känslor i alla de här 

tre studierna, vissa mer tydligt och andra mer diffusa. De här tre studierna är något som går 

att associera med vår studie i och med att vi styrs och handlar efter av våra känslor oavsett 

vad vi är i för situation. Kontrasterna mellan de här tre helt olika studierna bidrar just med att 

visa att människor styrs och agerar efter sina känslor och emotioner oavsett vart de befinner 

sig.  
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3. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel kommer val av teori att presenteras. Teorin är tagen från fältet inom 

socialpsykologi och sociologi. Vi har valt en bred väg i form av emotionssociologi i vår 

teoretiska referensram för att på ett tillfredsställande sätt kunna förklara vad känslor är, vart 

de kommer ifrån och hur de uppstår. Sedan kommer vi att fokusera på mer specifika områden 

för att få en röd tråd genom texten och för att läsaren ska kunna följa med i vårt tankesätt. Vi 

kommer att förklara det symboliska interaktionistiska perspektivet som ett synsätt och en 

utgångspunkt för analys av den sociala verkligheten. Människan formas och påverkas i mötet 

med andra personer men också av förmågan att interagera med sig själv (Levin & Trost 

2010). Emotionssociologin studerar emotioner som ett socialt fenomen, det vill säga att det är 

framför allt emotioner i sociala sammanhang som studeras, med utgångspunkt att emotioner 

skapas i och genom människor som integrerar med varandra. Det är emotionerna som utgör 

drivmedlet för interaktion och andra handlingar mellan människor (Wettergren 2013). 

Det är viktigt för förståelsen av vårt syfte att även belysa hur emotioner och konsumtion är 

sammankopplade. Vi anser att bakom eller inför varje handling finns det emotioner. Dessa 

emotioner styr till viss del hur vi konsumerar eller låter bli. Bericat (2015) menar att 

människan bara kan uppleva livet emotionellt vilket kan förstås genom att peka på att 

konsumtion alltid är en emotionell handling. Det vi vill belysa är vilka emotioner som yttrar 

sig vart under konsumtion.  

 

Vi har valt att dela upp detta kapitel i olika delar som är knutna till våra frågeställningar. Det 

inleds med den emotionella påverkan från samhället, sedan emotionssociologins grunder och 

avslutningsvis förklaras begreppen stolthet och skam. 

 

3.1. Symbolisk interaktionism, normer och samhället 

Den symboliska interaktionismen viktigaste punkt och centrala del handlar om hur människor 

i möte med andra utvecklar en förmåga att se sig själv genom den andras blick. I mötet med 

andra människor agerar vi utifrån hur vi tror att den andre förväntar sig att vi ska agera. Detta 

är ett slags rollövertagande som gör det möjligt för oss att ha ett liv tillsammans utan för 

mycket kaos och det är också grunden till vårt känsloliv. Det finns även en mängd normer 

och sociala regler för hur man ska vara och förväntas vara vid olika tillfällen (Johansson & 

Lalander 2013). Hewitt (1981) menar att om man ska förstå en art och det beteende som de 
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vanligtvis ägnar sig åt måste vi ta hänsyn till både relationen mellan arten och miljön och hur 

den relationen har utvecklats. Alla varelser är känsliga och reagerar på sin omgivning i sina 

försök att komma till rätta med den situation de hamnat i. För att förstå människan och 

hennes beteenden måste vi beskriva hennes omkringliggande miljö och titta på hur den blev 

till under människans utveckling. Inom den symboliska interaktionismen pratar man även om 

symboler som har en känslomässig mening enligt Levin och Trost (2010). De flesta symboler 

har antingen en positiv eller negativ innebörd för oss. De menar att i uppbyggnaden av 

relationer till andra och till ting tillför vi mer emotioner i symbolerna. Det intressanta här är 

att titta på uppkomsten av dessa emotioner och varför vissa har en kollektiv mening och 

betydelse.  

 

Hewitt (1981) beskriver normer med att människor bedömer sitt eget och andras beteenden 

med hänsyn till de normer som råder. I en interaktion tillämpas olika roller beroende på hur 

man bedömer sin egen och den andres handlingar med hänsyn till vad man tycker är 

moraliskt riktigt eller nödvändigt för just den situationen. Han menar att vissa föreställningar 

om rätt och fel är så djupt rotade hos oss att det resulterar i starka känslor om man bryter mot 

dessa. Han menar att relationen mellan normer och social interaktion är väldigt komplex, men 

att normer ändå styr större delen av vårt interagerande. Människor socialiseras till 

likformighet genom normer och leds av dessa i vardagen, men de döms också av sig själva 

genom skuldkänslor och av andra genom straff och belöning med hänsyn till om de lever 

efter normerna eller ej. Men normer är vanligtvis inte någonting som människor går och 

tänker på, utan de finns i deras medvetande, hur de interagerar och vad som för dem framåt. 

Det är först när en social norm ifrågasatts som den uppdagas – när människan uppträder 

konstigt eller på ett sett som kan ifrågasättas. Även i tanken gällande vilken handling som ska 

utföras eller hur den kommer att ses hos andra uppmärksammas sociala normer. Men det är 

inte endast normer som styr beteendet i sociala situationer utan även en gemensam 

överenskommelse om situationen de befinner sig i. 

 

Enligt sociologer är människan i grund och botten en social varelse vilket även är vår åsikt 

under konstruktionen av denna uppsats. Därför har vi valt att kort ta upp den symboliska 

interaktionismen för att läsaren ska få en bild av vår ingång och synsätt i val av teori. Vi tittar 

även på hur emotioner skapas av samhället och normer. Detta är en viktig del i den 

övergripande förståelsen för vår analys. Därför har vi valt att belysa detta då det är av vikt att 
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förstå att människor inte bara formas av andra människor utan även av hela samhället och 

dess tillhörande normer.  

 

3.2. Vad är känslor och emotioner? 

Wettergren (2013) menar att det inte finns en given ömsesidig förståelse för vad emotioner är 

och ett bra koncept är att tydligt förklara vad man talar om. Vilka känslor som ska tillhöra 

just emotioner finns det delade meningar om inom emotionssociologin, så därför finns det en 

rad olika definitioner (Lindgren et. al. 2008). Dock verkar det som att de flesta är överens om 

att emotioner har två olika sidor, en kroppslig sida vilket är biologiskt och en social sida 

(Dahlgren & Starrin 2004). Wettergren (2013) menar att det även finns olika aspekter inom 

emotionsforskningen av sambandet mellan känsla och förnuft, vilket återkommer senare i 

texten. 

 

Bericat (2015) menar att vi bara kan uppleva livet emotionellt och ger sig på frågan "vad är 

känslor"? Han menar att det finns många olika teoretiker som försöker sätta ord på vad vi har 

för emotioner och varför de finns. Främst benämner Bericat (2015) begreppen primary och 

secondary emotions. Primary emotions beskrivs som något biologiskt medan secondary 

emotions som en blandning mellan primary emotions och sociala och kulturella förhållanden. 

Bericat (2015) tolkar här Kemper som menar att primary emotions är rädsla, ilska, depression 

och tillfredsställelse medan Turner menar att primary emotions är tillfredsställelse-lycka, 

motvilja-rädsla, påstående-ilska, besvikelse-ledsamhet och uppskrämd-överraskad. Men 

emotioner som dåligt samvete, skam, kärlek, förbittring och nostalgi räknas som secondary 

emotions. Dock råder det delade meningar om vilken emotion som är vad då de flesta 

emotioner hör ihop. Bericat (2015) tolkar Von Scheve och gör skillnad på emotional 

experience och emotional expression, där det förstnämnda är inre personliga emotioner och 

det andra är utåtagerande yttringar av emotioner. Bericat (2015) menar att olika emotionella 

uttryck är själva nyckeln för sociala interaktioner, men de kan vara svåra att fastställa då de 

hela tiden ändras av bland annat normer, kultur och samhället. Känslor har en komplex 

struktur och består av många olika emotioner. 

 

Socialkonstruktivisternas syn på emotioner går en aning i Bericats spår och menar att det 

möjligen finns två biologiska känslor vilka är ilska och rädsla (Dahlgren & Starrin 2004). De 
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andra emotionerna är socialt och kulturellt skapade och deras mening och uttryck varierar. 

Dock så resoneras det även om en tredje uppfattning som Dahlgren och Starrin (2004) 

benämner den organismiska emotionsmodellen och menar att vissa emotioner som vi känner 

inom oss syns även utanpå oss, bland annat via vårt kroppsspråk. Andra emotioner som vi 

känner påverkar oss även kroppsligt, exempelvis kan rädsla resultera i en adrenalinkick med 

markant ökad puls och lyckliga känslor har en effekt av förhöjd aktivitet i hjärnan, vilket ger 

ett energitillskott och hämmar därför de "negativa" känslorna. Vidare frågar sig Dahlgren och 

Starrin (2004) om de sociala reglerna och normerna kommer att förändras och utvecklas 

gällande uttryck och upplevelser av känslor, eller går samhället mot en större emotionell 

kontroll, eller är det vi som välkomnar en ny spontanitet?  

 

Wettergren (2013) förklarar att känslor är ett underligt fenomen. De kan inte bara uppstå i 

tomma intet och det finns ingen tydlig definition av emotioner. Emotioner finns på grund av 

människors interaktioner med varandra och styr hur interaktionen kommer att fortskrida samt 

hur individen kommer att handla. Vi upplever emotioner hela tiden och ofta motstridiga 

sådana. Människan handlar efter sina emotioner och för att förstå en handling måste vi både 

förstå hur en individ tänker och känner. Vilka emotioner som har störst betydelse för en 

individ går inte att svara på i förhand. Utan det beror på sammanhanget, tolkning samt de 

inblandades diverse uppfattningar samt kulturella influenser som har en stor betydelse. Detta 

har betydande påverkan hur en individ kommer att känna för studien i den situation som råder 

(Wettergren 2013). Scheff och Starrin (2013) menar att begreppen känsla, emotion och affekt 

ibland har samma betydelse och ibland olika betydelse. Känsla används mer i vardagligt tal 

och är universell medan affekt anses vara något som människan har förprogrammerat. Alla 

dessa emotioner av olika slag har sina egna specifika och lätt igenkännbara uttryck och 

reaktioner. Dessa reaktioner syns i olika delar av kroppen, men främst i ansiktet. De positiva 

affekterna bjuder in till interaktion och samvaro medan varje avvisande sätter igång de 

negativa affekterna med tillhörande kroppsliga uttryck. Genom att vi utvecklas genom livet 

och kopplar samman dessa affekter med situationer då de triggades igång skapas ett inre 

referenssystem. En upplevelse av en affekt bekräftas av en annan människa och går tillbaka 

in igen och blir en del av det inre referenssystemet. När dessa affekter ständigt fylls på med 

erfarenheter kallar vi det istället för emotioner. Scheff och Starrin (2013) framför att affekt är 

biologi, emotion biografi och känsla psykologi.  

 



12 

 

3.2.1. Emotioner och samhället 

Känslor såsom lycka, sorg, vrede, förälskelse, fruktan, stolthet och skam etc. tillhör livets 

gång och utan dem skulle människans liv överhuvudtaget sakna mening. Vidare menar 

Dahlgren och Starrin (2004) att positiva liksom negativa känslor kan ha en stor inverkan från 

en individ till en annan. Till exempel, om din vän är väldigt glad och skrattar kan du också 

känna glädje, samma gäller även tårar och sorg. Så känslor både förenar människor och gör 

att de håller sig ifrån varandra. Wettergren (2013) menar dock att vi borde låta bli att 

kategorisera positiva respektive negativa emotioner, utan att situationen får bestämma det 

mer eller mindre. Emotioner ses som sociala fenomen och har en stor betydelse eftersom de 

visar hur förhållanden ser ut mellan olika människor samt mellan människor och samhället, 

således kan emotioner ses som en länk emellan individ och samhälle. Många av människans 

olika beteenden görs begripliga tack vare att vi kan se på dem genom ett emotionsprisma.  

 

Enligt känslokulturen i vårt moderna samhälle måste individen lära sig att kunna hålla 

tillbaka spontana känslor och de så kallade ”negativa” känslorna. Det är viktigt att ha sina 

känslor under kontroll, kunna styra dem och att uppträda sansat eftersom man kan komma att 

bli en avvikare om man uttrycker starka känslor i samhället (Dahlgren & Starrin 2004). Det 

blir bara mindre och mindre plats för spontana känslor i samhället och för känslorna att 

utvecklas eftersom vi styrs av känslokontrollen, alltså hur vi ”ska” känna och bete oss. Vi har 

blivit alltmer försiktiga att visa känslor idag om man jämför med förr och speciellt känslor 

som ses som negativa, såsom vrede, ångest, sorg och skam. (Dahlgren & Starrin 2004). 

Starka känslor som hat och rädsla är inga känslor vi känner större delen av vårt känsloliv 

eftersom vi är vana vid att allt är som det brukar vara. Vi känner oftast den där vanliga och 

vardagliga känslan, vilket kan vara svårt att sätta ord på. Vidare menar Johansson och 

Lalander (2010) att det är viktigt för en individ att känna trygghet och det är en känsla som vi 

ideligen återskapar i vår vardag utan att reflektera så mycket över det. Känslan av att allt är 

som vanligt kan beskrivas som en stabil mittpunkt mellan negativa känslor som förtvivlan, 

skuld och skam och positiva känslor som till exempel lycka, eufori och stolthet. Allt är som 

det ska och är under kontroll och ingen oro eller speciell fundering behövs över varför allt 

runt omkring en fungerar.  
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3.2.2. Känsla och förnuft 

Wettergren (2013) menar att den kritiska modellen för emotioner är att känslor och förnuft är 

två helt olika fenomen. Likväl behövs ändå känslor emellanåt och de är ibland även 

nödvändiga för att komplettera förnuftet, eftersom känslor kan vara behjälpliga till att 

vägleda rationella beslut och handlingar. Ens beslut utgörs bland annat av tidigare erfarenhet 

och kunskap av att inget oväntat kommer äga rum och det är här som känslorna har en viktig 

roll. Med känslor kan vi känna något som är bra eller dåligt, korrekt eller inkorrekt. 

Magkänslan och insikt etc. beskrivs som ett par vardagliga begrepp som hjälper oss och gör 

det tänkbart att tala om hur emotioner inträder och att dessa känslor vägleder ens rationella 

beslut och åtgärder. Till skillnad från den kritiska modellen påstår det radikala perspektivet 

att känsla och förnuft är sammanflätat i varandra och är oskiljaktiga. Man blir först medveten 

om sina känslor när de avleder vår uppmärksamhet från en handling. Känslor som tillför att 

en handling kan genomföras oklanderligt uppmärksammas inte på samma sätt av vårt 

medvetande. 

 

Wettergren (2013) förklarar att hon använder sig av två uppdelningar som hon kallar 

bakgrundsemotioner och förgrundsemotioner. Detta för att skilja emotioner som oftast kan 

vara omedvetna, otydliga och lugna respektive medvetna, tydliga och intensiva beroende på 

situation och omständigheter. Vidare menar Wettergren (2013) att känsla och förnuft kan ses 

som ett kontinuum, vilket framgår i Figur 1, och det betyder att man alltid är emotionell 

eftersom vi annars inte skulle kunna handla förnuftigt. I Figur 1 ser vi en pil riktad åt vänster 

vilket är åt förnuftets håll och som felaktigt brukar kallas den icke-emotionella upplevelsen. 

Det betyder att emotioner som är lugna och otydliga är i bakgrunden och fokuset ligger mer 

på förnuftet. Vi handlar alltså mer åt det förnuftiga hållet än det emotionella hållet. Bara för 

att emotionerna befinner sig i bakgrunden betyder det inte att vi inte vet om dem. 

Bakgrundemotionerna hjälper bland annat till att läsa av vår omvärld och dess sociala 

process. Pilen riktad åt höger i Figur 1, vilket är åt det mer emotionella hållet betyder att vi är 

väl medvetna om de känslor vi känner och den emotionella processen hamnar i fokus. Vi 

handlar mer emotionellt och har förgrundsemotioner som är tydliga och intensiva. En 

emotionell process som visar flödet av emotioner mellan människor som tidvis tar form av en 

specifik emotion som vi är medvetna om och funderar över. Det kan vara olika sorters 

känslor, till exempel starka känslor som man egentligen inte ”ska” känna enligt alla normer 

och oskrivna regler som existerar.  
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Figur 1. Två olika upplevelser, förnuft och emotion som ett kontinuum enligt 

Wettergren (2013, s. 20). 

 

Wettergren (2013) förklarar att handlingsinterna förgrundsemotioner innebär att ens känslor 

och handlingar lever i harmoni med varandra. Lugna och omedvetna emotionella processer, 

alltså ett förnuftigt beteende som i de flesta fall överensstämmer med bakgrundsemotionerna, 

anses oftast vara handlingsinterna. För att en handling skall kunna utföras måste de 

emotionella processerna vara lugna och omedvetna, alltså ens känslor ska överensstämma 

med ens handlingar. Om det däremot är tvärtom, det vill säga att ens känslor och handlingar 

inte överensstämmer, kallas det istället handlingsexterna och blir då förgrundsemotioner som 

kan förefalla som besvärande och du blir därför mer medveten om det. Handlingsexterna 

bakgrundsemotioner är när fokuset förflyttar sig från en handling till en annan. Där måste en 

individ ta en ny ställning till om det finns en möjlig genomförbarhet. I Figur 2 kan vi enklare 

se de fyra olika möjligheterna angående förnuft och emotion i förhållande till 

handlingsinterna och handlingsexterna emotioner.  
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Figur 2. Förnuft och emotioner som kontinuum i förhållande till fyra olika komponenter, 

handlingsinterna/ externa emotioner samt för- och bakgrundsemotioner (Wettergren 2013, s. 

24). 

 

Vi tror att emotion och förnuft går hand i hand och att människan ideligen tar beslut med 

hjälp av både emotioner och förnuft. Du kan inte ta ett beslut utan att känna något, 

exempelvis om det är rätt eller fel. Däremot kan du ta ett beslut med hjälp av förnuftet och gå 

emot din känsla av att det egentligen är ett felaktigt beslut, eller tvärtom, att du följer din 

känsla fast du har insett att det inte är ett genomtänkt och klokt beslut. 

 

Emotionssociologin är väldigt omfattande med olika definitioner. Vi förhåller oss till att tro 

att det finns fler biologiska känslor än bara ilska och rädsla såsom socialkonstruktivisternas 

syn är om emotioner. Vi tolkar och gör skillnad på olika negativa och positiva emotioner, 

dock med hänsyn till situationen intervjupersonen befinner sig i. Å ena sidan tror vi och har 

en föreställning om att känslor kan smitta och att de flesta av oss försöker behärska sina 

starka känslor i en situation för att passa in. Å andra sidan tror vi att människor handlar efter 

sina emotioner väldigt ofta. Även om det inte alltid de mest intensiva och tydliga 
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emotionerna människan handlar efter om det råder opassande situationer, på grund av rädslan 

för att bli en avvikare i samhället. Detta tar oss över till begreppen skam och stolthet. 

 

3.3. Skam – Stolthet 

Skam och dess motsatta ord stolthet är de två emotioner som påverkar människans 

självkänsla och interaktionen mest. Men författarna Scheff och Starrin (2013) menar att dessa 

två emotioner trängs bort i vårt moderna samhälle och istället fokuseras det mer på den 

enskilde människan och mindre på relationerna. Myten om att människan är rationell och har 

kontroll över sig själv är det vi klamrar oss fast vid. De menar att detta är något den moderna 

människan fostras och socialiseras in i. Människan förväntas att utvecklas in i objektivitet och 

oberoende, inte emotioner och beroende. Men bakom alla dessa enskilda människor döljer sig 

ett nätverk av relationer. Den här synen på den självständiga människan bidrar till att skam 

och stolthet trycks bort och gör att det blir svår att känna hur relationer till andra människor 

är (Scheff & Starrin 2013).  

 

Scheff och Starrin (2013) använder Cooleys begrepp spegeljaget och menar att det finns tre 

huvudelement i begreppet: uppfattningen om hur vi verkar vara inför den andra personen, 

uppfattningen om den andres granskning och även någon form av självkänsla, i egenskap av 

stolthet eller förödmjukelse. De menar att både stolthet och skam uppstår som ett resultat av 

att man ser sig själv ur den andras perspektiv (Scheff & Starrin 2013). För Cooley är skam 

och stolthet självkänslor och dessa tänker vin inte på så länge de är någorlunda och 

regelbundet tillfredsställda. Han menar att de flesta människor inte tänker på eller inte bryr 

sig om vad andra människor tycker om dem, men detta är en illusion. Om misslyckandet är 

framme och man får kalla handen istället för den värme man annars får blir man bryskt 

medveten om att man har funnits i den andre människans tanke (Dahlgren & Starrin 2004). 

 

Scheff och Starrin (2013) ser ordet skam som ett samlingsnamn av emotioner och känslor 

som uppstår när man på något sätt uppfattar sig själv negativt i andras ögon. Skam finns 

automatiskt runt oss hela tiden och formar sig i blygsamhet, dålig självkänsla och dåligt 

samvete. Scheff och Starrin (2013) tolkar Goffman som menar att skam och föreställningen 

om förväntad skam existerar i så gott som alla sociala interaktioner. Skam är kärnan och 

motorn i mellanmänskliga beteenden. Goffman menar att människor är väldigt känsliga för 
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hur mycket respekt de innehar och osäkerhet kommer som en följd av verklig, förväntad eller 

inbillad brist på respekt, det kvittar hur obetydlig den är. Insikten om detta är en av Goffmans 

viktigaste tillskott till att förstå skammens betydelse som den viktigaste emotionen vid social 

interaktion (Scheff & Starrin 2013). Ungefär samtidigt som Goffmans teori växte fram 

forskade Helene Lynds på ämnet och utvecklade idén om skam som en känsla som berör hela 

personen och hon var den första med att påpeka behovet av att analysera och förklara 

begreppet skam. Hon poängterade även skam och stolthet som varandras motpoler och 

menade att skam är ett svar på förakt och åtlöje medan stolthet är ett svar på hyllning och 

gillande. Simmel menade samma sak med emotionen skam och menade även att det skulle 

användas som ett paraplybegrepp (Dahlgren & Starrin 2004).  

 

Skammen är människans moraliska kompass säger Scheff och Starrin (2013) och menar att 

skam kopplas ihop med samvetet och den moraliska känslan då skammen signalerar att man 

har gjort en moralisk överträdelse utan att tanke eller ord måste användas. Skammen uppstår 

även när det i verkligheten eller inbillat hotar våra sociala band. Johansson och Lalander 

(2013) beskriver sociala band som en teori av Scheff. De menar att sociala band är något som 

byggs upp i mötet mellan individer. Dessa band kan antingen försvagas, klippas av, 

återskapas eller förstärkas, beroende på hur interaktionen går. Sociala band som är stabila och 

trygga kan bringa fram emotionen stolthet vilket gör att det sociala bandet stärks ännu mer. 

Men om det sociala bandet på något sätt skulle försvagas frambringas istället emotionen 

skam som hotar det sociala bandet ännu mer.  

 

Skam och stolthet är två centrala emotioner som håller människan i schack och ser till att vi 

kan leva tillsammans. Däri ligger vårt samvete, konsten att hålla god ton och det är någon 

form av de emotionerna som bestämmer vilka vi umgås med och inte. Människan vill inte 

göra bort sig på något vis och gör det mesta för att slippa den formen av förödmjukelse. Detta 

hålls samtidigt ihop av den kultur vi lever i och av samhället och alla dess normer. 

Om vi ändå på något sätt utsätts för skam kan vi välja att antingen acceptera den eller 

försvara oss mot den.  
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Figur 3. Skammens kompass enligt Nathanson.  

 

Scheff och Starrin (2013) tar hjälp av den amerikanske psykiatern Donald Nathanson för att 

förklara detta. När vi utsätts för skam går vi tillbaka till vårt referenssystem angående denna 

känsla. Detta gör att vi reagerar som vi gjort under liknande händelser tidigare. Här förklaras 

den fysiologiska fasen vi drabbas av vid skam, såsom spänningsförlust i huvud och nacke, 

bortvända ögon och rodnad samt en kognitiv chock som tillfälligt blockerar tankeförmågan. 

När denna chock har släppt börjar det inre referenssystemet leta efter tidigare erfarenheter för 

att kunna fatta någon form av beslut angående situationen. Nathanson designade 

skamkompassen för att förklara detta och menar att det finns fyra olika riktningar för 

beteenden som visas i Figur 3, se ovan. Tillbakadragande är en första reaktion på skam, sedan 

kan den ta lite olika former, både att vända bort ansiktet och en önskan om att försvinna. 

Attack mot självet: för vissa är rädslan för skammen större än hos andra. Man blir undergiven 

och minskar sitt eget värde samtidigt som en överdriven respekt riktas mot omgivningen. 

Undandragandet: man vill undvika skammen till vilket pris som helst även om det 

bokstavligen betyder att skaka den av sig. Man försätter sig oftast inte i situationer av skam 

när man innehar detta beteende. Den fjärde riktningen attack mot andra, betyder attack mot 

den som anses vara svagare. Både genom fysiska och verbala attacker, eller att man helt 

enkelt spelar överlägsen.   

 

Skam och stolthet är två emotioner som styr hur vi människor agerar. Det är även två 

emotioner som är socialt konstruerade. Detta är en viktig del som ska användas i analysen för 

att kunna förstå hur just dessa emotioner styr våra handlingar. 
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3.3.1. Skam och stolthet – Social betydelse 

Dahlgren och Starrin (2004) beskriver sociologen Norbert Elias syn på skam. Han upptäckte 

att skam har en social betydelse och central roll i att förstå förändringarna den gör i våra 

uppträdanden och etikettsregler under historiens gång. Elias menar att skam inte bara är 

knuten till en personlig känsla utan också ett inslag i den samhälleliga sociala kontrollen. Han 

beskriver denna emotion både som rädsla och skam. Rädsla för andras överlägsna attityder 

som uppkommer när människan inte kan avvärja sig mot detta. Skamrädslan är en konflikt 

som sker inom oss själva men vars grund ligger i den allmänt rådande samhälleliga 

uppfattningen. Elias menar att sambandet mellan skamkänslor och det som rör samhället 

yttrar sig genom att ju större påtryckningar från samhället det finns och ju mer fostran man 

har angående detta kring sitt beteende desto större är rädslan för att överträda sociala förbud 

som skamkänsla. Därför fungerar skam som ett slags inre larm som varnar oss när vi 

överträder normer och föreskrifter. Detta är också en förklaring till varför människan oftast 

agerar efter de bestämda normer som finns. Elias kopplade ihop det sociala i samhället med 

det personliga. Skam kan inte separeras från samhällets utveckling och beskriver detta med 

två motsatta rörelser: den ökade användningen av skam som ett medel för självkontroll och 

ett ökat undertryck av skam. Han använder skam som en av de mest bidragande emotionerna 

till förändringen av etikettsregler, beteende, sexualitet, ilska och kroppsfunktioner (Dahlgren 

& Starrin 2004).  

 

Emotionerna skam och stolthet och vad som anses vara dessa formas till stor del av samhället 

och dess rådande normer. En djupare inblick i detta gjordes för att kunna titta på hur 

intervjupersonerna förklarade sina beteenden och emotioner, men även för att jämföra om det 

finns några likheter och olikheter i intervjupersonernas svar och agerande.  
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4. Metod och material 

Det är individernas emotioner kring konsumtion som ska studeras och tolkas, därför beskrivs 

i detta kapitel valet av den kvalitativa intervjun och intervjuguiden. Individerna som är i 

fokus för studien är studenter, därför tas även den etiska aspekten upp som formade 

intervjuguiden, urvalet och var och hur intervjun skedde. Det presenteras vilka avgränsningar 

som fick göras i urvalet och studiens standardisering och strukturering samt studiens 

reliabilitet och validitet.  

 

4.1. Kvalitativ intervju  

Larsen (2009) menar att en fördel med att göra en kvalitativ studie med intervjuer är att den 

är anpassbar och därmed kan forskaren göra justeringar under studiens gång som blir 

angelägna till frågeställningen. En kvantitativ studie med en enkät blir dock mer 

standardiserad vilket betyder att den saknar variation. Forskaren har bestämt frågor och dess 

ordningsföljd samt den information forskaren vill åt på förhand. I en kvalitativ studie som 

denna används en intervjuguide, respondenten styr delvis hur intervjun kommer att se ut då 

den saknar en förutbestämd ordning och därför antas studien ha en låg grad av 

standardisering (Jacobsen 2012; Trost 2010).  

 

Eftersom undersökningsområdet gäller intervjupersonernas emotioner föll valet av metod på 

den kvalitativa, eftersom personers berättelser och känslor är svårt att få fram i enkäter. En 

kvalitativ intervju är ett vardagligt samtal med ett professionellt syfte där kunskap 

konstrueras mellan intervjuaren och den som intervjuas. Det handlar om utbyte av åsikter av 

ett gemensamt ämne mellan två personer där interaktionen är i fokus, men det är inte ett 

samtal mellan två likställda parter eftersom det är forskaren som styr hela situationen (Kvale 

& Brinkmann 2015). Genom de intervjuer som genomförts i studien har intervjupersonernas 

emotioner kring olika former av konsumtion analyserats och tolkats. Den kvalitativa 

intervjuns syfte är att förstå världen från intervjupersonens perspektiv, deras erfarenheter och 

levnadssätt (Kvale & Brinkmann 2015). Det är vi i form av forskare som har genererat 

materialet själva och detta kallar Aspers (2011) för primärmaterial, som skapas av bland 

annat intervjuer. Detta gör det möjligt för oss att säkerhetsställa kvaliteten genom att bland 

annat kunna ställa de frågor som är relevanta för vår undersökning. I denna undersökning 

utgör primärmaterialet det enda materialet. 
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Intervjuguidens syfte är att få fram intervjupersonernas tankar, handlingar och känslor 

gällande konsumtion. För att kunna bearbeta materialet krävs en abstraktion av olika 

uttalanden som kopplas till ett teoretiskt begrepp för att kunna jämföras med andra studier. 

Som forskare tar man ut en bild av materialet, inte själva empirin, men samtidigt måste 

forskaren behålla första personens auktoritet. Första personens auktoritet handlar om att inte 

tappa vad intervjupersonen menar i ett specifikt sammanhang (Aspers 2011).  

 

Studien innefattar nio intervjuer på ungefär 60 minuter styck. Vi valde att intervjua var för sig 

för att på så sätt få in vårt material snabbare. Intervjupersonerna har själva fått välja när 

intervjun skulle ske och på vilken plats. Detta gjorde förhoppningsvis så att 

intervjupersonerna kände sig mer bekväma och benägna att svara ärligt och utförligt. I 

samband med att intervjupersonerna ville delta i undersökningen delades ett missivbrev ut där 

det undersökningens syfte och användning framgår och där intervjupersonernas anonymitet 

utlovas. Intervjupersonerna tillfrågades även att göra en shoppingdagbok en vecka innan 

intervjuerna skulle ske. Detta för att lättare få en grund till vissa intervjufrågor men även för 

att intervjupersonerna lättare skulle komma ihåg hur deras konsumtion såg ut. 

 

Senare i resultatdelen kommer intervjupersonernas svar benämnas med fiktiva namn, Berit, 

Cissi, Doris, Eva, Felicia, Felix, Gustav, Hampus, Ingrid. Vi valde fiktiva namn istället för 

beteckningar som till exempel R1, R2 etc. på intervjupersonerna för att få texten så levande 

som möjligt. Eftersom kön inte var av vikt i vår undersökning baseras inte de fiktiva namnen 

på intervjupersonernas kön. Intervjupersonerna gavs fiktiva namn för att hålla isär de olika 

svaren men även för att säkerhetsställa intervjupersonernas anonymitet. Vidare fick 

deltagarna det könsneutrala pronomenet hen. Vi har valt att inte titta till kön eller göra någon 

jämförelse mellan könen. Vi vill heller inte att läsaren ska se kön och bilda sig en egen 

uppfattning om empirin.  

 

4.2. Urval och avgränsningar 

Det är forskningsfrågan som är avgörande för vilka intervjupersoner som har använts, 

eftersom studien undersöker studenters emotioner är det självklara valet för intervjupersoner 
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studenter. Nästa steg är att titta på vilka specifika studenter som ska intervjuas och de 

avgränsningar som gjorts i studien.  

 

Urvalet som gjorts är ett bekvämlighetsurval. Denna metod är praktisk att använda då man 

vill få ett strategiskt urval (Trost 2010). Det viktiga för studiens syfte är inte var 

intervjupersonerna studerade utan just att de var studenter. Det som sedan användes var en 

variant av bekvämlighetsurval som kallas snöbollsmetoden (Trost 2010). Intervjupersonerna 

valdes med hjälp av bekanta studenters bekanta. Detta för att undvika någon direkt relation 

till intervjupersonen. Detta gjorde även att specifika spann för ålder eller könsidentitet togs 

bort, så detta urval blev slumpmässigt. 

 

Avgränsningar i urvalet gjordes baserat på intervjupersonernas inkomst. Även om det kan 

vara ett känsligt ämne så valde vi att fråga våra intervjupersoner innan de valdes ut till 

intervju om deras inkomst. Detta för att tillmötesgå de avgränsningar gällande inkomst vi har 

för studien. Ålder är inget som har spelat någon roll i denna studie då vi varit intresserade av 

alla studenter och främst vad de har för inkomst. Kön har inte varit relevant i denna studie då 

vi har fokuserat på konsumtion av alla slag och vad det genererar för emotioner. Vid en större 

studie med mer specifik inriktning på vad som konsumeras och vilka emotioner det genererar 

hade det kunnat göras en jämförelse mellan män och kvinnor. Alla människor konsumerar, 

men vi ville enbart rikta in oss på studenter, dels för att det är av intresse för oss eftersom vi 

själva är studenter, men också för att man som student oftast har en specifik inkomst, vilket 

bidrar till att många kan ha vissa begränsningar i sitt konsumerande.  

 

4.3. Utskrivning och analys av data 

Vi valde att göra en semistrukturerad intervjuguide. Undersökningen utgår från samma frågor 

till alla intervjupersoner men det finns möjlighet till olika följdfrågor beroende på vad 

intervjupersonen svarar. Detta för att få ut så mycket information som möjligt och för att 

kunna komma ner lite djupare i intervjupersonernas känslor och tankar. Intervjuguiden börjar 

med bakgrundsfrågor som ger intervjupersonen möjlighet att berätta om sig själv vilket bidrar 

till en lättare och mer personlig stämning. Därefter följer frågor kring olika teman som är 

utformade efter undersökningens syfte. Jacobsen (2012) menar att det finns en bestämd grad 

av struktur när forskaren har en lista på teman till hands och rekommenderar att ha en 
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intervjuguide. Trost (2010) hävdar att intervjuer i forskningssammanhang är mycket 

strukturerade dock inte speciellt standardiserade. Den struktur som finns i studien höjer även 

validiteten, tack vare sina teman i intervjuguiden, vilket beskrivs bättre i stycket nedan. Vi 

valde att skapa teman utefter våra frågeställningar. Några av de teman vi använde i 

intervjuguiden var mat, shopping, kläder/kosmetik och avfall/miljö. Några av de tillhörande 

frågorna under varje tema var "Berätta hur en vanlig matvecka ser ut", "Hur mår/känner du 

när du köper skönhetsprodukter/kläder" och "Tänker du på miljöaspekten när du 

konsumerar". Med hjälp av det empiriska materialet har vi tagit ut det vi har sett om 

emotioner före, under och efter konsumtion. Vi har tittat på om det finns några likheter eller 

olikheter i intervjupersonernas svar och även om intervjupersonerna på något sätt förklarar 

sina emotioner kring detta. 

 

Varje intervju har spelats in för att senare kunna transkriberas till text och analyseras. En 

öppen kodning har använts vid den första analysen av materialet. Med öppen kodning menas 

att forskaren med ett så öppet sinne som möjligt kommenterar materialet med olika ord i 

marginalen. Detta görs rad för rad utan tanke på helheten (Rennstam & Wästerfors 2015). 

Aspers (2011) beskriver begreppet kod som en definition på hur man ska strukturera sitt 

material. För att koderna ska fungera krävs det att alla är helt uteslutande, det vill säga att 

koderna inte får överlappa varandra. Dock måste de även vara tillräckligt inkluderande för att 

fånga upp empirin. Koderna är till för att vägleda oss mot syftet och frågeställningarna.  

Redan vid transkriberingen gjordes den första kodningen. Enligt Johansson (2005) är 

transkription utskrifter av tal som uppfattas som en högst teknisk aktivitet. Att översätta tal 

till skrift är en del av analysen. Transkription är den första fasen i skapandet av den 

vetenskapliga texten och sammanflätas tillsammans med analysen. Vissa partier av 

forskarens frågor och intervjupersonernas svar har inte transkriberats då detta inte var 

relevant för undersökningens syfte. Detta har gjorts efter att noggrant ha övervägt frågorna 

och svarens innehåll för att inte dessa ska få en annan mening eller förhindra att viktiga svar 

kommer med. Det är forskarens ansvar och med den etiska aspekten att inget under 

transkriberingen ändras. Enligt Johansson (2005) inkluderas inte för mycket text för att den 

då bli svår att läsa och förstå. Utöver vissa partier som inte har transkriberats har allt skrivits 

ut ordagrant. Även pauser, hummanden, suckar och skratt. Detta för att på ett bättre sätt få 

fram känslorna i intervjupersonernas svar. Aspers (2011) menar att ytterligare en aspekt bör 

läggas till i inhämtningen av material, och det är forskarens egna reflektioner. Aspers (2011) 

kallar detta för memos eller metaanteckningar. I detta ingår även forskarens intryck, 
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hypoteser och minnesanteckningar. Detta är något som har tillämpats under denna studie. 

Anteckningar om observationer och tankar har gjorts under intervjuerna men även under 

kodningen av materialet. Detta för att hålla ordning på våra egna reflektioner och idéer till 

analysen.   

 

Den öppna kodningen gjorde det möjligt att få en överskådlig blick av materialet och en 

möjlighet till att skapa olika teman. Johannson (2005) menar att ett vanligt sätt är att hitta 

teman för att kunna strukturera materialet eller att man kodar materialet med hjälp av 

typologier. Med hjälp av de olika temana vi skapade var det lättare att placera in det kodade 

materialet. Temana ges olika färger för att kunna gå igenom materialet en gång till, men 

denna gång med mer fokus på det forskaren letar efter. Temana i kodningsarbetet benämner 

vi utefter våra tre frågeställningar. Varje tema har även olika antal underteman som är 

kopplade till huvudtemat. Detta för att lättare kunna analysera materialet och hitta det vi letar 

efter i vårt material.  

 

Det vi har letat efter i vår empiri är emotioner kopplat till konsumtion. Emotioner är svåra att 

tolka och därför bestämdes detta innan. Vi valde att leta efter emotioner som 

intervjupersonerna själva nämnde och förklarade i samband med konsumtion. Vissa 

emotioner benämns inte rakt ut av intervjupersonerna utan då har vi valt att sätta ett ord på 

den emotionen. Vi ville inte övertolka eller lägga för mycket personliga åsikter bakom 

analysen, därför försökte vi fokusera på de emotioner som tydligt benämns.  

 

4.4. Etisk aspekt 

Vi har tagit del av den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection 

Regulation). Vi har inga personuppgifter som kan knytas till en specifik fysisk person såsom 

namn, personnummer, adress eller IP-adress. Vi har heller inga känsliga uppgifter såsom ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse. Det inspelade 

intervjumaterialet och transkriberingarna finns endast på våra privata datorer med lösenord 

och kommer att tas bort så fort ett betyg är satt. Vi har gått igenom de nio stegen för att 

hanteringen av personuppgifter ska vara tillåten. De nio stegen finns bland annat att läsa på 

Karlstads universitets hemsida (KAU 2018). 
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De etiska frågorna handlar om moral och gäller både medlen som används vid en 

undersökning och själva målet med den. Dilemmat vid intervjuer ligger i att intervjuaren 

gräver för djupt och riskerar att kränka den som intervjuas, men om intervjupersonen visas 

för stor hänsyn riskerar det empiriska materialet att bli för ytligt. Forskningsfrågan och syftet 

diskuterades med hänsyn till det vetenskapliga värdet men också till vilken grad 

undersökningen förbättrar den mänskliga situationen (Kvale & Brinkmann 2014). Under 

framställningen av intervjuguiden valdes relativt öppna frågor för att låta intervjupersonerna 

berätta fritt så mycket som möjligt, detta för att inte kränka någon av intervjupersonerna. 

Även under intervjusituationen måste det övervägas om det kan förekomma negativa 

konsekvenser för intervjupersonerna som stress eller en förändrad självbild (Kvale & 

Brinkmann 2014).  

 

När informanterna kontaktades för första gången utlovades de sekretess. Trost (2010) menar 

att det är viktigt att man upplyser personer som ska delta i undersökningen om att det som 

sägs under intervjun ses som strängt konfidentiellt. Samtalet kommer att stanna hos forskaren 

och inte föras vidare och ingen skall kunna ta reda på vem som sagt vad. I samband med att 

intervjupersonerna ville delta i undersökningen delades ett missivbrev ut en vecka innan 

intervjun ägde rum där det tydligt framgår undersökningens syfte, användning samt att 

intervjupersonerna är helt anonyma och att de när som helst under intervjuns gång kan 

avsluta och avsäga sig sin medverkan i studien. De tillfrågades även att göra en 

shoppingdagbok i en vecka för att lättare få en grund till vissa intervjufrågor, men även för att 

praktiskt kunna visa intervjupersonerna hur deras konsumtion ser ut. Alla informanter gav sitt 

samtycke om att intervjun kommer att spelas in och att det inspelade materialet enbart 

kommer att användas till utbildningens syfte. Sedan fick intervjupersonerna erbjudandet om 

att läsa igenom det transkriberade materialet och den färdiga analysen innan studien 

publiceras även om intresse fanns att ta del av den färdiga uppsatsen. Detta har gjort att 

intervjupersonerna känt sig bekväma och avslappnade, vilket ökar antalet ärliga och utförliga 

svar. Intervjupersonerna har själva fått välja när intervjun skulle ske och på vilken plats. 

Senare i resultatdelen kommer intervjupersonernas svar benämnas med fiktiva namn. 
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4.5. Reliabilitet och validitet 

Eftersom justeringar i studien kunde utföras under studiens gång bidrar det med en förstärkt 

validitet (Larsen 2009). Validitet förklaras vanligen som att ha relevant data till 

frågeställningen. Trost (2010) förklarar att just intervjuer kan bidra med en god validitet till 

en studie eftersom forskaren vill uppnå förståelse kring hur bara informanterna menar och 

uppfattar saker och ting och inte hur andra tolkar det. Jacobsen (2012) beskriver att den 

empirin forskaren fått från sina intervjuer skall leva upp till att vara så relevant och giltig, 

samt pålitlig och så övertygande som möjligt. Jacobsen (2012) delar upp validitet alltså 

giltighet och relevans i två delar där den första delen kallas intern validitet och behandlar att 

man faktiskt mäter det man avser att mäta och inget annat och ifall studiens resultat bedöms 

som riktiga. Den andra delen kallas extern validitet där resultat från en studie är giltiga samt 

överförbara till andra samband och större grupper som inte har undersökts, även kallad att en 

undersökning är generaliserbar. Larsen (2009) förklarar bland annat att om urvalet har 

slumpats ut av snöbollsmetoden går inte urvalet att generalisera eftersom de respondenter 

som kommer med i studien inte behöver vara representativa för hela populationen. 

Generaliserbarheten hade dock ökat med en kvantitativ studie då troligtvis fler respondenter 

deltagit. Även Jacobsen (2012) menar att huvudsyftet med en kvalitativ studie är att få 

förståelse och ge uppmärksamhet åt begrepp och fenomen, inte att få urvalet generaliserbart 

med större grupper. 

 

Jacobsen (2012) förklarar att reliabilitet visar om en undersökning är tillförlitlig vilket i sin 

tur gör att det skapas ett förtroende till studien. Trost (2010) menar att en studie med god 

reliabilitet medför att den blir tillförlitlig vilket därmed inte kan bero på slumpen. Ett 

exempel på en studie med hög reliabilitet menar Larsen (2009) är att vilken forskare som 

helst ska när som helst kunna använda samma intervjuguide och komma fram till samma 

resultat. Dock är detta är väldigt svårt att uppnå i en kvalitativ studie eftersom situationer är i 

ständig förändring och de forskare som intervjuar tolkar och uttrycker sig annorlunda med 

olika tonfall och kroppsspråk, fastän frågorna är desamma. Detta har i sin tur en stark 

inverkan på de intervjuade personernas svar som då ter sig annorlunda. Trost (2010) menar 

att en enda felsägning av forskaren eller en felaktig uppfattning kan göra så att studien tar en 

annan vändning. Även Jacobsen (2012) tyder på att det är viktigt att intervjuaren reflekterar 

över hur intervjun gick, tänker igenom hela situationen steg för steg på alla faktorer som 

spelar in och om det på något sätt kan ha kunnat påverka studiens reliabilitet. Larsen (2009) 
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beskriver att en god reliabilitet i en studie uppnås bland annat genom att forskaren behandlar 

sin data med omsorg, så att eventuellt inte empirin förväxlas med varandra. Reliabiliteten kan 

bli lägre i en undersökning om till exempel forskaren har ställt ledande frågor till 

informanterna eller slarvat och skrivit fel i anteckningar (Jacobsen 2012) 

 

Jacobsen (2012) förklarar att de tre grupperna reliabilitet, intern validitet och extern validitet 

som en studie skall inneha mer eller mindre är nära besläktade med varandra och sätts därför 

ihop till undersökningens totala validitet. En omsorgsfull undersökning innehåller dessa tre 

faktorer där forskaren reflekterat och analyserat över alla delarna för att sedan kunna uttala 

sig om hur tillförlitlig resultaten är i studien. 

 

Vi eftersträvade att få så hög validitet som möjligt i vår undersökning och skapade därför 

omsorgsfullt studiens syfte och konstruerade därefter intervjuguiden som innehöll frågor som 

skulle besvara våra frågeställningar med hjälp av den utvalda teorin. Det kan vara svårt att 

uttala sig om vår kvalitativa studie är generaliseringsbar med andra studier i och med den 

knappa tiden och därav de få deltagare i studiens urvalsgrupp och kan därför inte appliceras 

som slutsats i ett större sammanhang, som till exempel hela studiens population vilket är alla 

studenter i Sverige som är över 18 år. Reliabiliteten i den här studien kan ses som relativt låg 

eftersom det inte går att garantera att intervjupersonerna svarar exakt likadant till andra 

forskare samt att den person som intervjuar också ställer frågorna och följdfrågorna precis 

likadant och i samma tonläge som vi hade när vi utförde dem.  

 

 



28 

 

5. Resultat och analys 

Analysen delas in utefter våra frågeställningar, vilka emotioner ser vi före, under och efter 

konsumtion, hur förklarar intervjupersonerna själva sina konsumtionsvanor och de 

emotionerna knutna till dessa samt finns det några likheter i intervjupersonernas svar. Under 

varje rubrik finns några underrubriker för att lättare kunna ta del av resultatet. Vi kommer att 

redogöra för vårt resultat från empirin för att sedan få in det teoretiska ramverket. Målet är att 

besvara syfte och frågeställningar. Avslutningsvis kommer resultat och analys sammanfattas. 

 

5.1. Vilka emotioner ser vi före, under och efter konsumtion? 

Konsumtion väcker ett flertal olika emotioner som kan ses i analysen nedan. Oavsett vad du 

konsumerar så känner du alltid något. Här behandlas all slags konsumtion såsom mat, kläder, 

elektronik etc. samt intervjupersonernas vanor. Den här analysen fokuserar på vad 

intervjupersonerna känner kring sitt köp före, under och efter och om de har några 

förklaringar till sina emotioner och konsumtionsmönster.  

 

5.1.1. Den där dåliga känslan 

Felix är en person som kan beskrivas som en grubblare och tänker alltid till innan hen tar ett 

beslut. Hen menar att det tar lång tid innan hen köper och att transaktionen alltid är jobbig: 

  

Felix: Ångest! 

Intervjuaren: Ångest, direkt? 

Felix: Varje gång! 

 

Felix vill inte ta ett felaktigt beslut som kan leda till att hen ångrar sig efteråt vilket Felix 

själv beskriver att hen väldigt sällan gör, utan hen köper bara saker hen blir nöjd med. Hen 

resonerar med sig själv om ett köp är värt det eller ej. Om det är något som hen verkligen vill 

ha känner hen sig relativt nöjd, dock så känns transaktionen alltid jobbig. Wettergren (2013) 

förklarar att människor tar sina beslut med hjälp av sina erfarenheter, sitt förflutna och 

kunskapen av tidigare val vi gjort av att inget plötsligt kommer att ske och det är här just 

känslor har en stor betydelse. Känslor kan vägleda oss att ta till rationella beslut och därav 



29 

 

komplettera vårt förnuft, eftersom det är med våra känslor som vi kan känna vad som är ett 

bra respektive dåligt beslut eller rätt respektive fel beslut. Magkänslan och vår insikt beskrivs 

som alldagliga begrepp som gör det genomförbart att tala om hur emotioner inträder och att 

dessa känslor vägleder ens rationella beslut och handlingar. Felix känner ångest som hen 

tydligt uttrycker i citatet ovan vid att köpa saker och att hen sällan konsumerar mer än det 

som hen kallar det nödvändiga, alltså den mat hen äter och vardagsartiklar, framför hen 

tydligt under intervjun. Felix får ändå ångest just när varan ska betalas, fast hen har ett behov 

av varan och kommer känna sig nöjd efter transaktionen så finns ångesten där. Felix 

beskriver att hen lever på sitt sätt och därav inte behöver konsumera så mycket.  

 

Vi handlar efter våra emotioner och för att förstå en handling torde vi både ha förståelse hur 

en individ tänker och känner (Wettergren 2013). Att helt förstå varför Felix känner sådan 

ångest vid köp är svårt att förklara då det kan bottna sig i många olika händelser till exempel 

hens uppväxt. Felix har förklarat att hen blev ekonomisk lärd av sin mamma, hur hen ska 

hantera pengar och räkningar samt vad man ska köpa och inte köpa, hur Felix ska tänka för 

att inte bli bankrutt. Johansson och Lalander (2010) beskriver att det är viktigt för en individ 

att känna trygghet. Trygghet är en känsla som människan försöker återskapa i vardagen hela 

tiden utan att reflektera över det. Trygghet för Felix kan vara att hen har kvar pengar i slutet 

av varje månad som hen kan föra över till sitt resekonto och därav få en långvarig känsla av 

lyckan av att få komma ut och se världen. 

 

Berit beskriver känslan av att handla på faktura och när dessa köpen blir bra eller dåliga. Hen 

menar att det är bra emotioner som infinner sig före köpet men att det dåliga samvetet 

kommer när fakturan kommer och det måste betalas. Hen beskriver även hur bra det kan 

kännas att beställa kläder över nätet men om det visar sig att plagget inte passar blir hen 

väldigt nerstämd av detta "så köper man nåt man kanske inte blir så glad över då kan jag 

också få lite dåligt samvete att det inte blev så lyckat". Dock menar Berit att det dåliga 

samvetet över plagget som inte sitter rätt är en emotion som inte håller i sig speciellt länge. 

Berit menar även att om plagget är bra så försvinner den dåliga känslan över betalningen och 

lyckan över plagget håller i sig flera veckor efter köpet. Ingrid tycker att det är roligt att titta 

och beställa kläder på internet. Dock är Ingrid väldigt medveten om att det är en ”falsk 

konsumtions känsla” av att köpa kläder. Hen beskriver att det inte är en långvarig lycka av att 

impuls beställa kläder utan ”man blir glad ett litet tag”. Likväl så faller hen ibland i den 

”fällan” ändå fast hen tycker att det är dumt. Ingrid beskriver att betalningen är den tråkiga 
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biten och förklarar sedan att det händer att hen till och med kan glömma bort att hen väntar på 

beställda kläder och blir sedan glad i några dagar efter att ha fått den i brevlådan för att sedan 

bli vilket vanligt klädesplagg som helst. Ingrid visar även en stor medvetenhet om att det är 

en falsk lyckokänsla hen känner av att beställa klädesplagg. Detta kan bero på den erfarenhet 

och kunskap hen besitter då hen studerar ett program som ingår i fakulteten för humaniora 

och samhällsvetenskap. 

 

Wettergren (2013) menar att människan handlar efter sina emotioner och för att förstå dennes 

handlingar måste vi först förstå hur människan tänker och känner. Vi förstår här att Berit och 

Ingrid känner lycka inför ett köp men dåligt samvete över betalningen. Vi ser lycka som en 

positiv emotion och dåligt samvete som en negativ emotion. Därefter följer två vägar i Berits 

händelseförloppet. Antingen infinner sig lyckan igen i form av ett bra köp eller det dåliga 

samvetet om köpet inte är bra. Detta förklarar Wettergren (2013) med att vilken emotion det 

är som har störst betydelse för människan går inte att se i förhand utan det beror på 

sammanhanget, tolkning av den rådande situationen men även kulturella influenser. Berits 

emotioner går först att avläsa innan och under köpet, det är då lycka som är den primära 

emotionen. Emotionen ändras i samband med den förändrade situationen med betalningen för 

att sedan eventuellt ändras igen vid uthämtandet av kläderna.  Samma gäller även Ingrid då 

den känsla hen känner till en början är lycka, till att bli glädjelöst när klädesplagget skall 

betalas för att sedan återgå till glädje igen när klädesplagget kommer hem i brevlådan och för 

att stanna i känsla att det blir ett ”vanligt” klädesplagg. Alltså inte lika tydliga och starka 

emotioner som hen kände förr för klädesplagget. 

 

Hampus beskriver att hen gärna vill ha något nytt just för att man blir glad för stunden för att 

sedan berätta att sakerna som köpts kan ligga kvar i påsen i en månad och understryker att 

hen har blivit bättre på det och shoppar inte lika mycket sen när hen blev student. Även här 

kan vi se som med Berit och Ingrid att shoppa ger en lycka för stunden för att sedan återgå till 

den ”vanliga känslan”. Just som Johansson och Lalander (2010) beskriver att den vardagliga 

känslan kan vara svår att sätta ord på. Människan känner den mer vardagliga och vanliga 

känslan större delen av vårt liv och inte de känslor som är starka och tydliga såsom sorg, 

ilska, lycka.  

 

Felicia uttrycker sig: "Jag hatar att gå i affärer", där finns inga bra emotioner inför handling. 

Hen förklarar att det är alldeles för mycket kläder och för mycket folk som hen inte orkar 
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med. Men den negativa emotionen vänder gentemot shopping om hen kan sitta hemma och 

shoppa: "Däremot om jag kan sitta och bläddra bland reklam kan jag köpa saker". Vi ser 

Felicia uttrycka sig med ordet "hat" inför shopping i klädaffärer och vi tolkar det som en 

negativ emotion. Men Felicia "hatar" inte shoppingen i sig utan själva plattformen för 

shoppingen. Så emotionen ändras till något positivt när Felicia kan sitta hemma och beställa 

saker istället. Wettergren (2013) förklarar att emotioner kan ses som ett socialt fenomen med 

stor betydelse då den visar olika förhållanden mellan människan och samhället. Många 

människor beteenden görs förståeliga tack vare att vi kan se saker emotionellt. Vi förstår 

Felicia som inte trivs i affärer med mycket folk och plagg överallt. Även samhället förstår 

och ser denna emotion och skapar reklam för att man bland annat ska kunna sitta hemma och 

shoppa. 

 

Cicci beskriver en emotion av uppgivelse när hen inte vet vilken butik en ska handla i utan 

går till de vanliga ställena hen känner till. Cicci uttrycker en form av frustration genom att 

sucka och inte veta vad hen ska säga när hen berättar om att det finns för mycket butiker att 

välja på: "Men jag är nog ganska dålig på när jag väl ska köpa ... utan jag är nog mer …vad 

jag känner igen". Cicci menar att redan vid tanken på att gå ner på stan och handla eller 

beställa något på nätet blir hen stressad, därför väljer alltid hen de butiker som hen känner 

igen och går aldrig till något nytt. Vi ser emotioner i form av frustration och stress före ett 

köp. Dahlgren och Starrin (2004) beskriver den organismiska emotionsmodellen som något 

som ligger mitt emellan beskrivningen av emotioner som antingen biologiskt eller socialt, 

detta berör den personliga sidan. De menar att vissa emotioner som vi har på insidan även 

syns på utsidan, bland annat via vårt kroppsspråk. Rädsla kan höja någons puls, lycka kan få 

oss att sjunga och dansa eller som i Ciccis fall så kan tanken på shopping yttra sig i suckar 

och frustration.  

 

Doris beskriver ångesten hen känner inför vissa köp: 

 

Typ det är ett puder som kostar 400 kronor hade jag inte gått på den där utekvällen hade 

jag kunnat köpa de, samtidigt som jag tycker att det är för mycket för ett puder. Fast jag 

hade ju haft mer nytta av det. För det var ju inte den roligaste kvällen jag varit med om 

utan det var bara standard. 

 

Doris beskriver vid flera tillfällen emotionerna kring vissa köp man skulle kunna ha gjort 

istället för att gå ut på krogen. Hen menar att det tar emot att köpa ett par dyra men 
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välbehövliga skor men att det går lätt att spendera pengar på krogen. Dock menar Doris att 

ångestkänslorna kommer efter krogbesöket och de pengar som spenderades där men inte lika 

mycket efter ett skoköp som hen vet var behövligt. Doris menar att skoköpet syns direkt men 

under en utekväll blir det mindre summor här och där. Samma känsla infinner sig när Doris 

köper biljett till en föreställning: "Men ibland går jag ju på standup-föreställningar och det 

kostar ju en del men det känns roligt att spendera pengar på. Det suger ju lite när man 

trycker på betala". Hen säger att det är roligt att spendera pengar samtidigt som hen inte vill 

betala och se pengarna försvinna. Wettergren (2013) menar att det finns handlande som går åt 

det förnuftiga och handlande som går åt det mer emotionella. I förnuftet ligger emotionerna i 

bakgrunden och i det emotionella på ytan. Emotionen av att ha kul tar över förnuftet om 

pengahantering. Det emotionella tar över under en utekväll på krogen och förnuftet tar vid 

dagen efter. Detta genererar negativa emotioner. När Doris förklarar sitt skoköp och köp av 

biljetter är hen medveten om att det kostar och det emotionella inför en rolig standup-kväll 

eller ett par nya skor är i fokus. I detta fall borde det betyda att förnuftet försvann vid köpen 

men som Doris förklarar är skor något hen behöver och en standup-kväll är väldigt kul. 

Därför blir tolkningen av Wettergrens (2013) förnuft och det emotionella olika i slutändan då 

emotionerna efter köpen är olika. 

 

Även för intervjupersonen Gustav och Hampus går det att förklara med Wettergrens (2013) 

teori om att vi antingen kan handla mer förnuftigt eller mer emotionellt, dock så finns det 

alltid emotioner i allt vi gör, bara att de inte alltid ligger i människans fokus hela tiden. 

Gustav har ett skåp som han kallar för ”skamskåpet” där hen bara trycker in grejer för att 

gömma undan småtjafs som ofta är beställda från appar och beskriver att det är saker hen inte 

behöver, är trött på eller inte vet vad hen ska göra av med. Gustav vet överhuvudtaget inte 

vad som finns där inne och har inte hittat orken till att se efter eller tagit sig orken att åka och 

slänga. Hampus har mycket fina kläder dock finns ingen ork att se efter vad som finns längst 

ner i garderoben och går då istället och köper nytt. Hampus har även ett intresse för inredning 

och har därför en hel del saker i ett förråd och vet inte riktigt vad som finns där inne. Det var 

blandade känslor när hen såg alla sakerna vid en flytt och tyckte vissa saker ännu var fint 

medan hen hade glömt bort andra som hen inte ville behålla. När hen såg alla inredningssaker 

så kände hen framförallt att det var mycket onödiga köp. Emotionen av att ha roligt genom att 

shoppa prylar och kläder tar över förnuftet. Förnuftet kommer sedan när de ser sakerna de har 

köpt som egentligen inte behövts och att det bara är en onödig kostnad för Gustav och 

Hampus.  
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5.1.2. Den där bra känslan 

Flera av intervjupersonerna beskriver bra känslor av olika slag. Av att tolka den bra känslan 

så kan vi se hur den varar olika länge bland intervjupersonerna och att den bra känslan är 

kopplad till olika saker och händelser. Eva berättar om matinköp som något positivt och som 

något nödvändigt, då god mat får hen att må bättre: "Det är både nödvändigt och det får mig 

att må bättre om jag äter god mat så … det känns bättre. Man kan inte äta tråkig mat. Så mat 

känns positivt att handla". Även Felicia beskriver emotionen av eufori när rätt saker köps. 

Även att det är en känsla som håller i sig:  

 

My Precious, totalt smegal! Det sista jag köpte när jag fick den känslan var min 

vinterjacka…men lixom som lampan till sovrummet för typ 2000 spänn…jag kommer att 

älska den tills den dagen jag dör liksom. 

 

Johansson och Lalander (2010) menar att vi till vardags känner känslor som vi inte riktigt kan 

förklara eller som utmärker sig. De menar att vi hela tiden skapar en slags vardaglig trygghet 

som vi sällan reflekterar över. Detta beskrivs som människans stabila mittpunkt mellan 

negativa och positiva känslor. Denna känsla är alltså något vi känner för det mesta och något 

vi inte tänker på. Men många gånger i vår vardag som i Evas, Felicias och Ingrids fall 

infinner sig emotioner av olika slag, i detta fall lycka, som något lite extra och mer än 

vardagligt. Vid dessa tillfällen skapar vi känslor av lycka när vi handlar och det är något vi 

vill uppleva igen.  

 

Några exempel på lyckokänslor utöver de vanliga som vi har sett är Eva som blir upprymd av 

att tänka ut maträtter och att handla till dessa, Felicia som går ifrån vardagskänslan och 

känner lycka varje gång hen ser sin vinterjacka eller lampa. Även intervjupersonen Ingrid 

som är väldigt intresserad av kläder och kan ibland om hen känner sig uttråkad gå in på 

klädsajter och titta, just för att det är så lätt att gå in på internt. Ingrid blir glad när hen hittar 

något och ser det som en present till sig själv och tänker ”det här förtjänar jag” och beskriver 

det som att ”man blir lite upprymd".  

 

Även Berit beskriver shopping som en "kick" av lycka och som man bara vill fortsätta få. 

Denna kick och lycka menar Berit håller i sig ett tag tills det är dags att köpa något nytt: 
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Alltså typ ett par veckor o sen så är ja väl inne på de där apparna o så ser ja något som 

är fantastiskt och då måste jag bara köpa de, hahaha! Tyvärr! Haha Det är inte så länge 

ja kan hålla mig! 

 

I det annars stabila känslolivet verkar det finnas en vilja att skapa dessa "lyckostunder" i form 

av shopping. Berit beskriver även hur vissa klädaffärer känns bättre att handla på än andra. 

Då syftar hen på att märket är mer exklusivt vilket ger hen en bättre känsla före köpet. Berit 

berättar hur nästan all form av shopping formar en slags lycka som hen ändå förknippar med 

att hen måste vara sjuk i huvudet. 

 

Jag blir så glad, jag blir så lycklig när ja får handla saker. Det är mitt...jag är lite sjuk i 

huvudet på det sättet, jag kan känna mig lycklig av att handla saker, jag kan bli lyckligt 

och glad över att vara i en mataffär o handla mat liksom för att jag tycker att det är så 

kul att köpa saker, haha! Alltså jag blir väldigt glad över att få handla! 

 

Gustav beskriver sig själv som en nyfiken prylnörd och tycker det är väldigt roligt med nya 

elektriska prylar som egentligen inte fyller någon funktion utan känner att det bara är kul att 

ha något att fördriva tiden med. Gustav beställer också som Berit sina prylar via en app i 

telefonen. Gustav ger dock inte samma starka uttryck såsom att få en ”kick” av lycka, 

upprymdhet av att köpa något som de andra intervjupersonerna gör här ovan, utan är nyfiken 

och tycker det är roligt med nya prylar. Hen beskriver att nyfikenheten och att glädjen i 

princip försvinner väldigt snabbt när alla funktioner på den nya prylen är testad. Gustav 

nämner att det alltid följer med någon pryl när hen är och tittar i appen och detta kan vara 

fallet av att hen inte känner samma kick för hen har tagit till vana av att beställa nya prylar titt 

som tätt.  

 

I citatet nedan syns inte lika tydliga och starka emotioner som i de tidigare citaten och 

uttalanden, dock så finns det alltid någon emotion och känsla inom oss i allt vi gör. Felix 

uttalar under intervjun: 

 

Ja, sparar du in fyra chipspåsar så kan du åka till London. 

 

Felix beskriver hur hen hellre reser än att konsumera någonting, som till exempel att köpa 

kläder. Hen beskriver att de pengar som inte läggs ut på något ”onödigt” såsom chips och 

godis, kan gå till någonting större. Felix samlar alla ”unna mig” på ett ställe som hen kallar 

för respengar. Felix tycker om att resa och försöker hitta billiga resor som hen gör en väldigt 
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strikt budget inför. Felix pratar om hur hen har rest runt i världen och att hen gärna vill resa 

mer men att de får vänta till hen har studerat klart. Att Felix hellre reser än att konsumera 

något går att tolka på det viset att hen vill ha en längre upplevelse av lycka då det också är ett 

intresse att resa, än att bara konsumera för stunden såsom en chipspåse som tar slut och blir 

därför en kortvarig lycka i jämförelse med resor. 

 

Motstridiga känslor har funnits i alla tider och vi upplever dem ofta i våra liv. Dock med en 

ökad mängd produkter att konsumera ökar även emotionerna över vad och vilket märke man 

ska köpa. Vi skapar små stunder av lycka när vi konsumerar och det är svårt att säga om det 

är genuina känslor eller inte och vad är ens en genuin känsla? 

 

5.1.3. De där andra känslorna då? 

Några intervjupersoner beskrev hur de blev påverkade av andra före ett köp för att sedan få 

bra emotioner. Eva säger att hen måste ha tillåtelse att köpa saker åt sig själv: 

 

Lite kanske, men jag måste också typ få nån som säger till mig att det är okej. Så om jag 

står och tittar på även om det är rabatterat så…var det 2–3 veckor sen så hittade jag en 

morgonrock, har aldrig haft en i hela mitt liv, den var nedsatt och så hittade jag två. Då 

ringde jag till min sambo för att fråga om det var okej att köpa 2, kan man köpa två 

morgonrockar. Jag vet ju att han alltid säger ja, men jag behövde det fortfarandet! 

 

Under intervjun fick Eva även frågan om hen sedan var nöjd över köpet av morgonrockarna 

vilket hen var och hade gått hem för att visa upp dem för sin partner. Hen använde 

morgonrockarna mycket och kände stor glädje över dessa men förstår inte känslan över att 

hen måste ha tillåtelse av någon annan för att köpa något åt sig själv. Scheff och Starrin 

(2013) förklarar begreppet affekt som något människan har förprogrammerat i sig. En positiv 

affekt bjuder in till interaktion och samvaro. Genom att vi utvecklas genom livet och kopplar 

samman affekterna med händelser när de triggades igång och när de bekräftas av en annan 

människa så skapar vi ett inre referenssystem. Affekterna fylls ständigt på med erfarenheter 

och då kallar vi de istället för emotioner. I Evas fall så har hen skapat sig detta behov av att 

fråga om lov innan ett köp, en fråga till sin partner som hen vet alltid får ett ja på. Detta har 

gjort att affekterna kopplade till denna typen av händelse har blivit positiva emotioner. 

Möjligtvis infinner sig inte dessa positiva emotioner i samma utsträckning när köpet görs och 

bestäms själv. Vi skulle även vilja få in Dahlgren och Starrins (2004) beskrivning om att 
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känslor har en stor inverkan på en människa till en annan. Lyckan över ett köp kan smitta av 

sig på de som är nära vilket gör att denna känsla av lycka förenar de människorna. I Evas fall 

smittar lyckan av ett eventuellt köp av sig på hens partner som i sin tur blir glad över att hen 

köper något som sedan går tillbaka till Eva. 

 

Något som Berit blir påverkad av är sociala medier och skönhetsbloggar. Berit skapar här en 

lycka och vilja att köpa en produkt på grund av den lycka som skönhetsbloggaren lyckas 

förmedla av produkten: 

 

Ja tror att jag kollar mycket på sociala medier och läser mycket skönhetsbloggar och 

kollar säkert Asos minst en gång per dag och att man triggas igång lixom att man ser allt 

det här o man tänker att om jag bara hade det där så skulle det vara så snyggt till de. Om 

ja hade haft en ögonskugga hade det varit kul…alltså man bli så påverkad av vad andra 

skriver om...ja...om det och om dom tycker att den är så fantastisk o bra då vill man ju 

själv testa om den är så bra som de säger. 

 

 

5.1.3.1. Den spontana känslan 

Gustav beskriver att hen inte påverkas och är helt ointresserad av andra när det kommer till 

kläder och klädstilar, dock när det kommer till prylar så förklarar hen att “ååh har du en sån 

det vill jag ha, kul!” och att det är en svaghet hen har. Gustav förklarar att hen 

spontanshoppar en hel del via appar och för att inte kunna vara spontan och ångra sina köp 

efteråt har hen lagt in pengar på en fond för att inte komma åt dem direkt. Dahlgren & Starrin 

(2004) beskriver hur en individ måste kunna hålla tillbaka spontana känslor och att det är 

angeläget att ha sina känslor under styr eftersom att samhället förväntar sig att en individ ska 

uppföra sig sansat. Det finns då mindre plats för spontana känslor eftersom vi hela tiden 

måste tänka på hur vi "ska" känna och uppföra sig. Till viss del så håller Gustav tillbaka sin 

spontana känsla genom att ha investerat i fonder. Hen förklarar att det ungefär tar tre till fyra 

bankdagar att få tillgång till pengarna efter att ha sålt fonderna och att spontaniteten då är 

borta. 
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Gustavs uttalande: 

 

Ah precis, de följer alltid med nån liten grej liksom. Och de såg kanske kul ut...sen kan de 

va såhär ah men ett mobilskal och...ja kommer ta upp den här slangbellan igen fö den 

stör mig, varför jag köpte den de vet jag inte...men den såg kul ut å då tar jag meren. Å 

dom har även börjat med en ny grej så här surprise lådan för 9 kroner. Du vet inte...du 

kan få va som helst.  

 

En förklaring Gustav ger till sina konsumtionsvanor är att impulskontroll och nyfikenhet är 

en farlig kombination och att hen lurar sig själv ibland genom att tänka att det kostar ”bara” 

det här och det är ju ingenting. För att sedan få känslan av att det var onödigt. Som vi ser kan 

ordet bara bli en bra ursäkt till att köpa något för att sedan ångra sig. Hen skapar sig i princip 

ett behov av att köpa något i förväg för att sedan konstatera att hen egentligen inte behövde 

det. Gustav beskriver själv att det blir till en vana att alltid köpa något:  

 

Å det är såhär att varje gång man är på IKEA så “jag måste köpa en ny kudde” för att 

jag behöver en ny kudde… men har du 18 kuddar så “du BEHÖVER inte en ny kudde”, 

det fattar man ju själv men ändå blir det sån aah men aa det blir, en vanegrej, “men jag 

vill köpa en kudde”. Jag tror jag har typ 25 stycken kökshanddukar bara för att aa men 

jag är på ikea, jag köper en kökshandduk, det är bra o ha, det är bra o ha.  

 

Samma gäller Hampus som tidigare har spontanshoppat varje vecka när hen arbetade och har 

nu fått ett helt nytt tänkt efter att ha börjat studera på universitet: 

 

Hampus: Ne då vare ju som att ja man ska gå ut på freda eller lörda å typ “åh jag har 

ingenting å ha på mig, går å köper ett nytt linne”. Å så var de ju typ varje vecka.  

Intervjuare: Vad var känslan av när du köpte de plagget just då? 

Hampus: Ne men de kändes väl bra å så här kul å ha nånting nytt på sig, men såhär i 

efterhand så bara “jaha, ha ju jättemånga kläder ja bara haft en gång”. Å de är ju 

onödigt å bara ha ett plagg en gång.  

 

Vidare beskriver Gustav känslan som blank när hen ska betala någon elektriskpryl, hen vill 

alltså inte vet av kostnaden när det är dags för betalning. Gustav handlar mycket för stunden 

och känslan hen har just då och tänker inte helt igenom sina beslut helt och hållet, eftersom 

hen inser först när hen kommer hem att saken hen just köpt finns det egentligen inget behov 

av något mer och kan störa sig på saken och på sig själv att hen köpte varan. Känslor kan vara 

en komplettering till förnuftet samt att känslor både kan vägleda oss till något som är bra eller 

dåligt, rätt eller fel (Wettergren 2013). Även Hampus har handlat mycket förut och tyckte det 
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var kul till en början. Orsaken till allt shoppande beskriver Hampus som ” […] ja men ibland 

så känns de som att man inte har nånting att ha på sig”. Orken till att leta runt i garderoben 

fanns inte utan Hampus valde istället att köpa något nytt i princip varje vecka för att sedan 

känna att det var onödigt. Att bara gå efter känslan Gustav och Hampus har för stunden leder 

ofta till ett förhastat och inte så genomtänkt beslut.  

 

Det finns två uppdelningar bland emotioner som Wettergren (2013) kallar för 

bakgrundsemotioner och förgrundsemotioner. I bakgrunden har vi emotioner som exempelvis 

kan vara omedvetna, diffusa samt lugna och i förgrunden alltså de känslor som ligger i fokus 

kan vara känslor en individ är medveten om, tydliga och intensiva. Vidare kopplar 

Wettergren (2013) ihop bakgrundsemotionerna med förnuft och förgrundsemotionerna med 

emotion, dock menar hon på att vi alltid är emotionella, bara att ibland har vi emotioner i 

fokus och ibland hamnar emotionerna i bakgrunden till ens förnuft. Det är möjligt att Gustav 

och Hampus köper saker med sina förgrundsemotioner där alltså deras emotioner är mer i 

fokus och känslan de har är att det ska bli roligt med något nytt. Efter att ha använt plagget 

eller prylen tröttnar både Gustav och Hampus därefter och känner att det är onödigt. Detta 

kan tolkas med att bakgrundsemotionerna, att deras förnuft blir starkare än den emotionella 

biten, de känner att det var till överflöd att spendera pengar på något de inte helt tänkt 

igenom. 

 

Vidare kan det även tolkas så att Gustav eller Hampus vill passa in i en viss grupp, ha det 

senaste klädmodet eller mobilen. Vilket leder till att sakerna och kläderna måste titt som tätt 

uppgraderas, med andra ord måste de inhandlas nytt. 

 

5.2. Hur förklarar intervjupersonerna själva sina konsumtionsvanor och de 

emotionerna knutna till dessa? 

Alla intervjupersoner hade en eller flera förklaringar till deras agerande och till deras 

emotioner. Några av de förklaringar vi har sett i vår empiri handlar om hur 

intervjupersonerna jämför sig med andra, hur de kanske borde bli bättre på vissa saker eller 

hur deras samvete påverkar dem.  
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5.2.1. Att jämföra sig med andra 

Intervjupersonen Berit benämner sig själv som dålig då hen inte kan spara pengar eller kan 

vara lika duktig som "alla andra". Det finns hela tiden en vilja att förbättras samtidigt som 

ingen förändring sker. Berit förklarar detta på följande sätt:  

 

Öhmm...Nej men jag är ganska medveten om mitt tänk men det är klart att det är lite 

jobbigt. Att det kanske är lite såhär... vad man tycker själv... att man inte har så bra koll 

på sin ekonomi eller sparande. Man hör ju hur bra alla andra är bra på det medan en 

själv är ganska kass på det. Det är lite jobbigt. De ger ju ganska mycket dåligt samvete. 

Det är ju så mycket man inte behöver av det man köper, eller av det jag köper. Jag tänker 

ju hela tiden att jag ska sluta med det.  

 

Berits förklaring till varför dessa negativa emotioner infinner sig kommer från hur hen ser på 

andra och framförallt jämför sig med andra. Scheff och Starrin (2013) menar att skam och 

stolthet är de två emotionerna som påverkar människans självkänsla allra mest. Berit nämner 

vid flera tillfällen under intervjun hur de dåliga känslorna tar över i jämförelsen med andra 

människor.   

 

Intervjupersonen Cicci förklarar under intervjun hur hen har ett ganska bra tänk angående 

inköp av olika slag och köper inte för mycket. Hen beskriver flera gånger sitt agerande 

gentemot exempelvis att inte köpa kläder eller köpa så mycket ekologiskt med att hen är 

student. Men även hos Cicci finns förklaringar kring sina emotioner som handlar om hur 

andra ser på hen. Cicci berättar en historia:  

 

Hahah…ja men de gör ja faktiskt jag kan ibland känna när ja går där o tar frukten, som 

bananerna där det är oftast bananer då står ja där o tänker att nu tar jag dom här som är 

farligare o…tänker folk att vad snål hon är...så kan jag tänka ibland...hahahh. Jag vet 

inte om det kan komma ifrån att jag en gång stod och plockade äpplen och då var det ett 

barn bredvid mig som ville ha nåt äpple som ja plockade då sa mamman ta du dina 

giftiga äpplen om du vill ha...hahaha! 

 

Detta är något som sägs med en glad min och skratt samtidigt som det finns en viss 

eftertänksamhet. Cicci påpekar vid några tillfällen under intervjun att en bidragande faktor till 

de emotionerna hen känner kommer från hur andra ser hen. Scheff och Starrin (2013) tar upp 

Cooleys begrepp spegeljaget och menar att både skam och stolthet uppstår av att man ser sig 

själv genom andra. Cicci säger här att hens handling kan uppfattas som snål av andra men 

hen tycker inte själv att hen är snål. Cicci nämner även att hen tycker att det är jobbigt att 
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vara en sådan person som inte köper kläder eller tar en fika, främst av ekonomiska skäl. Här 

menar Cicci att det handlar om att hen känner sig tråkig för att hen köper och spenderar för 

lite: "Man känner sig lite tråkig…både i jämförelse men andra men även mot mig själv att jag 

kanske istället för att vara så hård skulle vara lite bättre på att tillåta mig själv att köpa 

grejer man behöver". Frågan om intervjun hade gått bra ställdes till Cicci varpå hen svarade:  

 

Den har gått bra...haha…den har varit lite intressant också när man pratar om det högt. 

Jag är ju medveten om vad jag håller på med. Men när jag pratar om det högt så låter 

jag ganska snål och tråkig...hahahahaah! 

 

Cicci har under intervjuns gång reflekterat över sitt beteende och emotioner och kommit fram 

till att när de sägs ut högt inför andra så kommer hen att tolkas som snål och tråkig. Scheff 

och Starrin (2013) menar att skam och stolthet är en form av självkänsla och de syns inte om 

det inte uppmärksammas. Människan tror att den inte bryr sig om vad andra människor tycker 

men vid tillfällen av skam eller stolthet blir människan medveten om att den funnits i andra 

människors medvetande. 

 

Ingrid känner sig lite glad av att få höra komplimanger och menar att det bekräftar att hen har 

bra smak och inte är konstig. Hen menar på att det är viktigt och att alla behöver någon slags 

bekräftelse eftersom det får personen att känna att man tillhör och att folk accepterar dig. 

Djupt inne blir alla glada av komplimanger menar hen: 

 

Om folk bara gick runt å typ titta konstigt på dej å aldrig gav dig nån slags komplimang 

på hur du ser ut, så hade man ju kanske börjat tänka “ser jag konstig ut?” “vad gör jag 

för fel?” å dä är väl just för att vi är typ såhära normer å flockdjur å allt möjligt. 

 

Tänket som Ingrid har kan förklaras med Scheff och Starrin (2013) som menar att skammen 

är människans moraliska kompass. Skammen signalerar när man har gjort en överträdelse av 

något slag, både i handling och i tanke. Skam hotar våra sociala band, Johansson och 

Lalander (2013) beskriver Scheffs begrepp sociala band som något som byggs upp i mötet 

med andra individer. Dessa band, beroende på hur interaktionen går, kan antingen försvagas, 

klippas av, återskapas eller förstärkas. Ingrid menar att bara själva tanken på att verka konstig 

inger en känsla av skam som i sin tur försvagar de sociala banden till andra människor. 

 

Felix förklarar att hen inte påverkas av andra och påpekar att hen har fått höra av sina vänner 

att hen har en udda stil. Felix beskriver att det händer att hen unnar sig eftersom människor 
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runt om kring hen säger att hen behöver det, och Felix instämmer med de andra. Indirekt 

påverkas alltså Felix av andra. Scheff och Starrin (2013) tolkar att begreppet skam som en 

blandning av emotioner och känslor. Dessa emotioner och känslor uppstår när en individ 

uppfattar sig själv negativt i andras ögon. Skam finns ständigt runtomkring oss utan att vi 

alltid reflekterar över det. Skam formas bland annat i svag självkänsla och dåligt samvete. På 

omvägar påverkas Felix av andra personer, dock inte alltid medvetet. Hen vill inte uppfattas 

som tråkig och händelselös i andras ögon och håller därför med att hen måste unna sig som 

alla andra gör. Det kan även stärka hens självkänsla genom att unna sig något som kan leda 

till att skammen minskar på grund av att de andra runt omkring Felix möjligtvis inte ser hen 

som tråkig.   

 

Doris vill skapa en förståelse över sitt handlande och sina emotioner genom att jämföra sitt 

tänk kring att köpa saker med andras tänk kring att köpa saker: 

 

Där kan jag få lite ångest för jag vet att det är ganska onödiga köp, jag måste ju inte ha 

det. Men sen tänker jag att det är ju det här jag tycker är kul. Vissa lägger ju pengar på 

bildelar eller värsta skivsamlingen så varför kan inte jag lägga pengar på smink då? 

Visst det är ju nåt som tar slut, som man kan göra slut på...mmm…inte som en bildel som 

man kan ha kvar länge men ja tänker att det är mitt liksom och det är roligt, så då borde 

jag få köpa det. 

 

Doris menar att hen redan vet med sig vad som anses "onödigt" och inte. När Doris ändå 

köper något onödigt bidrar det till en negativ emotion. Denna handling och emotion vill Doris 

förklara med att hen måste ju få ha en hobby och få göra roliga saker ibland. Hen menar att 

alla är olika och att detta är just hens "roliga nöje" medan andra sysselsätter sig med sådant 

de tycker är kul. Samtidigt menar Doris att köp som hen tycker är onödiga görs ibland precis 

som alla andra människor gör onödiga köp. Enligt Dahlgren och Starrin (2004) fungerar skam 

som ett inre larm som varnar oss för om vi är på väg att göra en överträdelse av något slag. 

Detta är också en förklaring till varför människan oftast agerar överstämmande med de 

bestämda normer som finns men även beter sig likvärdigt som de runtomkring. I detta fallet 

ger Doris sig själv okej att köpa vissa saker för att hen menar att hen inte är ensam om att 

köpa saker en kanske inte behöver.  

 

En stor bidragande faktor till att många av våra intervjupersoner jämför sig med andra har 

även med normer att göra. Enligt Hewitt (1981) bedömer människor sitt eget och andras 
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beteenden med hänsyn till de normer som råder.  I en interaktion så uppstår olika roller 

beroende på hur man bedömer sin egen och den andres handlingar med vad som är moraliskt 

riktigt eller nödvändigt just för den situationen. Vissa föreställningar vi har om vad som är 

rätt och fel är så djupt rotade hos oss att det bildas starka känslor om man bryter mot dessa. 

Relationen mellan normer och social interaktion är helt enkelt väldigt komplex, men det är 

viktigt att ha i åtanke att normer ändå styr större delen av vårt interagerande.  

 

5.2.2. Jag borde bli bättre 

Det vi även finner i vår empiri är hur intervjupersonerna förklarar sina emotioner med att de 

har dålig koll eller att de borde bli bättre. De menar att de borde ändra sina beteenden och 

tänkande angående bland annat sparande och ekologiska produkter. 

 

Intervjupersonen Berit berättar om sitt sparande gällande pengar och menar att hen inte 

skapar så mycket utrymme för detta. Under intervjun kommer vi in på att Berit tycker att det 

är jobbigt att ha dålig koll och mår dåligt över detta:  

 

Jag tyckte att det var lite jobbigt för att jag är ju ganska dålig, både jag och min sambo 

är ganska dåliga på att ha så mycket koll på vad vi lägger pengar på och sådär. 

 

Berit menar att om det fanns större koll på hur deras inköp gick till så skulle det finnas en 

bättre chans att börja spara. Berit menar att detta är något som de borde börja med nu men 

inte har gjort än. Scheff och Starrin (2013) ser ordet skam som ett samlingsnamn för 

emotioner som uppstår när man på något sätt ser sig själv negativt i andra ögon. Skam finns 

automatiskt runt oss hela tiden och formar sig i blygsamhet, dålig självkänsla och dåligt 

samvete. Hos Berit formar sig både en dålig självkänsla i form av att hen och hens partner är 

"dåliga" men även i det dåliga samvetet över att de inte lyckas spara några pengar. 

 

Även tanken hos några intervjupersoner är att man inte får "unna sig". Under intervjun med 

Eva berättades det om en ångest över att inte kunna handla det man vill utan att må dåligt. 

Eva gör skillnad på att köpa dyr mat och kläder, där dyr mat är okej men inte kläder till sig 

själv. Eva berättar om sin bakgrund med en mamma som konsumerade över sina tillgångar. 

Hen menar att detta formade hen att inte köpa "onödiga" saker med risken att bli utan pengar 

i slutet på månaden. Eva säger: "Så det har jag fått ställa om för att jag mådde dåligt till slut. 
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Jag unnade mig liksom ingenting" och menar att de negativa känslorna som kommer av att 

köpa saker till sig själv försöker hen få bort. Uppkomsten av Evas känslor bottnade sig i hens 

bakgrund och de dåliga emotionerna av att aldrig ha några pengar vilket bidrog till att Evas 

handlingar gällande inköp handlade om att inte få unna sig saker. Dahlgren och Starrin 

(2004) beskriver sociologen Norbert Elias syn på skam som en social betydelse och central 

roll i att förstå förändringarna den gör i våra uppträdanden. Vi ser i Evas beteende hur en 

form av skam har ändrat hennes tankesätt. Bakgrunden som bestod i skammen av att inte ha 

några pengar skapade känslan av att inte få "unna sig". Elias menar att skam inte bara är 

knuten till en personlig känsla utan också ett inslag i den samhälleliga sociala kontrollen. Han 

beskriver denna emotion både som rädsla och skam. Rädsla för andras överlägsna attityder 

som uppkommer när människan inte kan avvärja sig mot detta. Skam är socialt konstruerat 

och Eva har lärt sig att köpa upp alla pengar på "onödiga" saker är skamligt. Evas försök att 

undvika känslor av skam har resulterat i en negativ känsla när hen köper saker till sig själv. 

 

Under intervjun med Felicia hamnade samtalet på ämnet ekologiska kläder. Felicia förklarade 

att hen visste om att det nog kunde vara så att barnarbetare gjort kläderna. Hen uttryckte en 

dissonans kring detta och förklarade sitt beteende med att påpeka att hen kompenserade för 

sina klädköp: 

 

Som kompensation…eller ja inte kompensations för de så...skickar jag väldigt mycket 

bidrag till olika såna där…som nu när vi var i Thailand så har dom mycket uppställda, 

åker jag till Thailand så har jag med mig en resväska med grejer som dom tar till ett 

barnhem. Det blir väl som nån slags cirkel. 

 

Felicia menar att hen borde köpa ekologiska kläder men att det inte är så lätt då det inte finns 

några. Hen menar även att det är svårt att undvika att köpa kläder som är gjorda av 

barnarbetare och vet att hen borde bli bättre. Som en slags kompensation för detta väljer hen 

att skänka kläder och pengar till olika organisationer. Även Hampus menar på att det är fel 

och egentligen rätt äckligt att till exempel köpa en jättebillig tröja från exempelvis HM som 

eventuellt kan vara från något djur och att den jättebilliga tröjan har blivit tillverkad av någon 

som möjligtvis inte ens har råd med mat. Hampus beskriver att det är fel att hen handlar bra 

ekologisk mat och sen handlar dåliga kläder. Dock så påpekar hen att vi inte ser de som blir 

drabbade av att köpa billiga kläder och att detta kan vara en bidragande faktor och menar på 

att hen vill må bra av den mat hen äter. Hampus förklarar att det är lite egoistiskt att tänka så 



44 

 

och pratar vidare om att hen brukar i alla fall tänka på att handla närodlat eftersom de gynnar 

bönder i närheten. 

 

Man kan se detta genom Scheff och Starrin (2013) beskrivning av Cooleys begreppet 

spegeljaget. Spegeljaget innefattar tre huvudelement: uppfattningen om hur vi verkar vara 

inför den andra personen, uppfattningen om den andres granskning och även någon form av 

självkänsla, i egenskap av stolthet eller förödmjukelse. Här kan vi egentligen hitta flera 

förklaringar till Felicias och Hampus beteende. Men om det är för andra eller nån form av 

stolthet och skam går inte att svara på. Det är möjligt att det är en kombination av alla. Felicia 

väljer i alla fall att göra det hen kan angående detta även om hen tycker att det inte är 

tillräckligt. Hampus fick en tankeställare och reflekterade över sitt beteende i slutet av 

intervjun. Från att säga att det är fel att köpa billiga kläder som eventuellt kan vara från något 

djur och känner skam över att det händer att hen brukar köpa dessa kläder. Där tillverkarna av 

dessa billiga kläder möjligtvis inte ens har råd till mat. För att sedan säga att hen inte ser 

dessa drabbade människor. Detta kan göra det lättare för Hampus att acceptera att hen äter 

bra mat, för det är viktigt att må bra påpekar hen. Hampus känner dock att skammen finns 

kvar och förklarar att det är egoistiskt att tänka så egentligen. Sedan pratar Hampus om 

närodlat och känner sig stolt över att hen bidrar till en bättre miljö. 

 

5.2.3. Vad säger samvetet? 

Några fler förklaringar till handlande och emotioner hos våra intervjupersoner handlade om 

samvetet, att man kanske bara gör som man brukar göra eller tycker att vissa saker är mindre 

bra men spenderar pengar på det ändå. Här nedan kommer det att resoneras kring det vi sett i 

vår empiri. 

 

Doris resonerar kring att lägga pengar på alkohol: 

 

Det känns inte bra för att det finns saker man vill köpa lixom som kanske kostar mer 

pengar så blir man såhär nej det är jag för snål för men sen kan man gå ut och det får 

man ju inte tillbaka dom är ju borta dom är ju i magen typ. Asså…jaa…men det går 

tydligen jättebra att lägga pengar på. Det känns ju verkligen inte bra. Nej verkligen inte. 

 

Doris menar att hen inte borde spendera pengar på saker som dessa men att det ändå händer 

ibland. Dahlgren och Starrin (2004) tolkade Helene Lynd som poängterade att skam och 
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stolthet är varandras motpoler och menade att skam är ett svar på förakt och åtlöje medan 

stolthet är ett svar på hyllning och gillande. Det finns två sidor av Doris berättelse om 

utekvällar, dels det dåliga samvetet men även hur kul hen ofta har dessa utekvällar. Vi 

hamnar å ena sidan på skammen och det dåliga samvetet men å andra sidan syns stolthet och 

tillhörande lyckokänslor av att umgås. 

 

Eva berättar hur det finns vissa saker som hen inte behöver ta några konsekvenser av. 

Exemplet som togs upp under intervjun var kött. Eva pratar om dokumentärer som handlar 

om djur och slakt vilket påverkar hen starkt. Eva menar att det dåliga samvetet gör att inget 

kött köps på en tid men att det ofta slutar med att vanan tar en tillbaka till att köpa kött "De är 

så invant och jag vet inte riktigt". Detta är dåligt samvete som hen får gentemot djuren då hen 

inte vill att de skadas. Dåligt samvete är en känsla av skam och skam är något som människan 

vill undvika. Så varför går Eva tillbaka till att köpa kött? Normen är att människan äter kött 

och det är inget konstigt i det. De korta känslorna av skam dyker upp då Eva blir medveten 

om var köttet kommer ifrån men försvinner lika snabbt igen när detta glöms bort. 

 

Felicia nämner dåligt samvete kring rökning. Hen vet att det går mycket pengar till detta och 

vill förklara varför hen ändå fortsätter: 

 

Ja men jag röker ju. Han snusar. Där är en ganska stor utgift…så…det finns bättre saker 

att lägga pengar på men…de…ja har rökt i så många år och jag blir såhär…jag höll upp 

länge men jag har aldrig varit så stressad som då, det är liksom min nerstressningsgrej. 

Ta en cigg och stressa ner. Så jag har mer ett psykologiskt beroende än fysiskt beroende. 

 

Precis som för Eva så yttrar sig endast dessa känslor av dåligt samvete (skam) när de 

uppmärksammas. I Felicias fall så är det en vana som det i vanliga fall inte läggs nån större 

vikt vid. Vid intervjutillfället när detta togs upp ökade förstås medvetenheten kring pengar 

som spenderas på tobak och detta i sin tur höjer känslan av skam. Scheff och Starrin (2013) 

tolkar Donald Nathansons teori om att det finns olika sätt som människan agerar på vid skam. 

I detta fallet handlar det om att undvika skammen, skifta fokus och försöka att skaka den av 

sig. 

 

När Ingrid tillfrågas om hen röker så svarar hen ja och försvarar det med att säga att hen inte 

röker varje dag i alla fall, utan att det går i perioder. Dock så förklarar Ingrid att hen är 

beroende av cigaretter. Ingrid vill helst sluta röka och tycker det är onödigt fast hen vet att det 
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kommer att bli jättesvårt att bara sluta. Hen beskriver själv att det är ambivalenta känslor mot 

cigaretter ”hatar den samtidigt som man älskar den”. Ingrid säger att i en perfekt värld hade 

hen slutat röka nu, och tar sedan paus i sin förklaring för att sedan börja prata om hur onödigt 

det är att dricka energidryck. Hen ger i princip en bortförklaring genom att prata om 

energidrickan istället för rökning. Ingrid tycker att det var besvärligt att samtala om cigaretter 

och vill gärna undvika ämnet då hen egentligen vill sluta röka men inte har lyckats eller ens 

försökt. Av att tolka de Ingrid har sagt kan det vara så att hen känner en skam av att inte ha 

slutat röka då det förefaller att hen vill sluta röka i en ”perfekt värd”. Hen är varken stolt över 

att konsumera cigaretter eller energidricka, dock så stör energidrycken Ingrid mer då de 

möjligtvis är lättare att sluta med och därmed behövs då inte lika stora insatser från Ingrids 

sida. Dahlgren och Starrin (2004) förklarar att skam får människan att hålla sig på distans 

från andra. Möjligtvis kände Ingrid att hen inte ville samtala så mycket om rökning med 

intervjuaren eftersom hen skämdes över att röka. 

 

Någon som inte känner samma besvär att samtala om cigaretter är Gustav som beskriver att 

röka cigaretter är en social grej. Gustav beskriver att hen röker konstant och anser sig själv 

som beroende utav cigaretter. Hen förklarar att cigarettintaget ökar med alkoholintaget och 

att det beror på det sociala. Är det fest så är hen mer ute och röker med andra personer än att 

vara inne och samtala. Dahlgren och Starrin (2004) menar på att bland annat emotioner samt 

vårt tänk kan skapa samvete. Emotioner kan även avgöra vilka vi vill umgås med och inte. 

Möjligtvis känner Gustav en samhörighet med de andra som också röker och känslan av att 

det är roligt och socialt att röka tillsammans. Hans inre röst säger åt Gustav att det känns rätt 

hen passar in och kan därav känna en viss stolthet.  

 

5.3. Finns det några likheter eller olikheter i emotionerna hos de olika 

intervjupersonerna? 

Intervjupersonerna har fått samma frågor men givetvis svarat individuellt. De är olika 

människor med olika bakgrunder, händelser och känslor. Men det finns många likheter i 

svaren. För att redogöra för denna frågeställning kommer det att göras en sammanställning 

över de emotionella likheter eller olikheter vi ser. Emotioner är svåra att bedöma men vi 

väljer att de det lite som Bericats (2015) tolkning av olika sociologer som menar att det finns 

primary och secondary emotions. Primary emotions är biologiskt och innefattar rädsla ilska 
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och tillfredsställelse. Secondary emotions är en blandning mellan det biologiska och sociala 

och innefattar emotioner som skuld, skam och kärlek. Men vi liksom Bericat menar att det är 

väldigt svårt att veta vad som är biologiskt inbyggt och vad som är socialt konstruerat.  

 

I vår första frågeställning vill vi ta reda på vad vi ser för emotioner hos våra intervjupersoner 

före, under och efter konsumtion. Det vi finner i vår empiri vad gäller likheter så är det ångest 

och dåligt samvete av att handla. Alla intervjupersoner uttrycker sig på något sätt negativt om 

att konsumera.  

 

Felix har alltid ångest över att handla och är rädd för att köpa fel saker. Berit menar att hen 

först är glad över köpet men att det dåliga samvetet kommer samtidigt som fakturan. Ingrid är 

medveten om att konsumtion bara ger en kortvarig lycka. Glädjen av att shoppa kläder kan 

hålla i sig i flera veckor för Berit medan det bara är i några dagar för Ingrid. Felicia använder 

uttrycket "hata" när det gäller shopping och menar att det är för mycket saker överallt. Cicci 

tycker att det är jobbigt att handla och det är något som ger hen ångest. Hen menar att det 

finns för mycket affärer och det blir för mycket. Doris får ofta ångest över att handla saker. 

Ofta jämför Doris olika köp hen hade kunnat göra om hen inte gått på krogen. Gustav har sitt 

skamskåp med saker som hen inte vill veta av. Hen vill inte rensa eller kolla däri heller. 

Hampus får ångest över som hen uttrycker det "onödiga" köp. Eva får alltid ångest över att 

handla för att hen har svårt att unna sig själv något och måste ta hjälp av andra i sina beslut 

om att handla saker. 

 

Den gemensamma känslan här är ångest eller dåligt samvete som alla är knutna till 

konsumtion. Dock uppstår de vid olika delar i konsumtionen. För vissa kommer de innan de 

konsumerar, för några under tiden, men för de allra flesta verkar dessa emotioner infinna sig 

efter konsumtionen. Det är efteråt, när man ska betala, fick något som inte passade eller när 

det bortglömda kommer fram som man påminns om den negativa emotionen. Människor 

formas och styrs av samhället och dess normer samt oskrivna regler om hur vi "ska" känna, 

agera och uppföra oss vid en särskild situation för att inte sticka ut. Människan förhåller sig i 

stor grad till detta eftersom vi påverkats så starkt av vissa föreställningar om vad som är rätt 

eller fel och att bryta det kommer att leda till starka känslor av exempelvis skam eller obehag 

(Johansson & Lalander 2013; Hewitt 1981). Detta ger kanske en förklaring till varför alla 

våra intervjupersoner känner liknande emotioner i samband med konsumtion. Möjligheten 

finns att vi har någon biologisk emotion kopplat till detta men den största sannolikheten till 
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dessa liknande emotioner kommer från samhället och dess oskrivna regler. Hewitts (1981) 

syn är att om man ska förstå en art och dess vanliga beteende måste vi ta hänsyn till både 

relationen mellan arten och miljön och hur den relationen har utvecklats. En kvalitativ studie 

av detta slag skulle visa helt andra emotioner om den gjordes år 1850. Det är därför viktigt at 

inte missa aspekten av samhällets inverkan på människors beteenden och emotioner. 

Köp av olika slag gör även intervjupersonerna glada, upprymda och spontana. Nästan alla 

uttrycker någon bra känsla i samband med att handla. Eva ser matshopping som något 

positivt då det är viktigt för hen att äta god mat. Felicia och Eva känner eufori över att göra 

ett bra köp. Den känslan är även något som håller i sig länge. Berit får en kick av att handla 

och blir glad bara av att gå i en mataffär. Ingrid ser vissa inköp som en liten present till sig 

själv. Gustav och Hampus uttrycker mer en positiv känsla av spontanitet när de handlar som 

dock snabbt går över i andra känslor när reflektionerna över inköpen sätter igång. 

 

De positiva emotionerna inträffar på ungefär samma ställe hos alla intervjupersonerna. De 

inträffar vid själva köptillfället. För några hänger den känslan med redan innan konsumtion i 

vetskapen om att en ska få handla och för några hänger den kvar efter köpet, speciellt när de 

har köpt något extra bra. Vi ser stora likheter i de positiva emotionerna och vart de infaller 

precis som med de negativa emotionerna. Johansson och Lalander (2013) menar att 

känslolivet och samhällsstrukturen är sammanlänkade och bör användas som en bas till att 

fundera över hur vi formas och påverkas in i olika sociala och kulturella mönster. De menar 

att våra känslor visar hur vi förhåller oss till olika samhällsideal. Våra intervjupersoners 

emotionella mönster visar på hur sammansatta vi är.  

 

Under frågeställning två tittar vi på om intervjupersonerna har några förklaringar till sina 

konsumtionsvanor och de emotionerna de känner. Ungefär hälften av intervjupersonerna 

förklarar sina emotioner och sitt beteende med att jämföra sig med andra. Berit menar att hen 

är dålig på att spara pengar medan alla andra är så bra. Cicci menar att hen köper för lite och 

att hen tror att andra uppfattar hen som tråkig på grund av detta. Ingrid blir glad av 

komplimanger och menar att detta bekräftas hens bra smak och att hen inte är konstig. Felix 

påverkas av andra att handla nya saker. Doris förklarar att eftersom andra köper bildelar och 

det är deras hobby måste ju hen få köpa smink. Den symboliska interaktionismen menar att 

människor i möte med andra människor utvecklar en förmåga att se sig själv genom den 

andras blick. I mötet med andra människor agerar vi utifrån hur vi tror att den andre förväntar 

sig att vi ska agera. Det ses som ett slags rollövertagande vilket gör det möjligt för oss att ha 
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ett liv tillsammans med andra människor utan för mycket kaos och det är också grunden till 

vårt känsloliv (Johansson & Lalander 2013). Det är inget konstigt med att många av våra 

intervjupersoner nämner påverkan av andra människor. Vi påverkas och är i behöv av andra 

människor i nästan allt vi gör. Människan liksom våra intervjupersoner vill passa in eller inte 

sticka ut för mycket. 

 

Det är även många som förklarar sina emotioner med att de borde bli bättre eller med att 

förklara sitt dåliga samvete. Berit menar att hen borde bli bättre på att spara medan Eva 

menar att hen borde bli bättre på att kunna unna sig saker. Felicia försöker att bli bättre och 

förklarar att hen vet att det kan vara barn som gör hens kläder men att hen då skänker pengar 

till olika organisationer. Hampus borde bli bättre på att köpa bättre kläder som inte är 

tillverkade av djur. Doris menar att hen inte borde lägga så mycket pengar på alkohol men 

gör det ändå. Eva nämner dokumentärer om djurslakt och vill ej köpa kött, men av gammal 

vana slutar det med att hen gör det ändå. Felicia menar att hen borde sluta röka men blir då så 

stressad så hen säger att det är bättre att röka än att vara stressad. Även Ingrid nämner 

rökning men bortförklarar det med att hen istället borde sluta med energidrycker. Gustav 

lurar sig själv genom att just denna sak inte kostar så mycket fast det istället blir flera 

hundratals kronor varje månad. Dahlgren och Starrin (2004) tolkar Elias som menade att 

skammen inte kan separeras från samhällets utveckling. Det finns en beskrivning på detta 

med två motsatta rörelser: den ökade användningen av skam som ett medel för självkontroll 

och ett ökat undertryck av skam. Han använder skam som en av de mest bidragande 

emotionerna till förändringen av etikettsregler, beteende, sexualitet, ilska och 

kroppsfunktioner. Samhället har förändrats och många av våra intervjupersoner har en 

kollektiv tanke kring att de borde bli bättre. Vart kommer den tanken ifrån? Som vi nämnde 

tidigare så skulle in intervju av detta slag få andra emotioner 1850 än idag. Samma sak gäller 

de emotioner av skam som våra intervjupersoner uttrycker på olika sätt. Det är något som har 

ändrats med tiden och gäller övervägande mer saker idag än förr. Skammen här innefattar 

deras vilja att bli bättre och de bortförklaringarna de har. Förklaringarna till deras emotioner 

är många men de pekar alla åt samma håll. De gör saker som de någonstans vet inte är bra av 

olika anledningar. Därför ser vi alla dessa förklaringar till att de faktiskt är medvetna om det 

men inte riktigt har hunnit göra någonting åt det ännu.  

 

Det finns färre olikheter än likheter bland våra intervjupersoner, och det är mer komplicerat 

att finna dessa olikheter. Att vi känner olika och tar olika beslut beroende på situationen och 
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grundar sig bland annat i vad en individ har för tidigare erfarenheter och kunskap kring just 

den situationerna (Wettergren 2013). Att finna och plocka ut några eventuella olikheter har vi 

inte kunnat göra. Antingen för att vi inte har sett dem eller för att de inte finns.  

 

5.4. Sammanfattning av analys  

Avslutningsvis vill vi förtydliga och visa det vi har kunnat se i vår analys och hur detta 

uppfyller vårt syfte med studien. Syftet med studien är att visa vilka emotioner som kommer 

fram hos våra intervjupersoner vid konsumtion av olika slag. Gällande vilka emotioner före, 

under och efter konsumtion vi har sett så har vi i analysen uppmärksammat ganska många 

olika emotioner. Vi har sett en blandning av lycka, ångest, dåligt samvete och eufori. Det 

intervjupersonerna påtalat är både lyckan inför och under ett köp men också att själva tanken 

på eller att faktiskt handla bidrar till ångest. Både av vetskapen att det kommer att spenderas 

pengar men också av obeslutsamhet, att inte kunna välja vad eller var man ska handla. De 

flesta av intervjupersonerna kände någon form av ånger direkt efter ett köp förutom vissa som 

hade gjort ett bra köp. Den känslan av lycka kunde hänga kvar länge emellanåt. 

 

Det som även framkommit i analysen är en rad olika förklaringar till dessa konsumtionsvanor 

och emotioner. Vi kan se att det finns en vilja att förklara varför vissa känslor kommer upp 

och varför vissa handlingar utförs. Många av intervjupersonerna påtalar "dåliga" vanor och 

beteenden de har. De är väldigt medvetna om dessa men menar att de på olika sätt inte har 

kunnat bryta dessa. Vissa av intervjupersonerna menar även att det finns andra som påverkar 

dem i beslut vid konsumtion, både på gott och ont. 

 

Vi ställde oss även frågan om det finns några likheter i våra intervjupersoners emotioner och 

handlingar. Analysen visar att det finns mycket mer likheter än olikheter. Det handlade 

främst om likadana känslor kring ångesten att spendera pengar men också lyckan över att 

kunna unna sig saker. Intervjupersonerna kan även uppvisa dåligt samvete av köp de vet inte 

är ekologiska eller av plagg de vet är gjorda av barnarbetare.  

 

Det vi har sett är att all typ av konsumtion som har tagits upp i studien har resulterat 

emotioner av olika slag. Det finns även stora likheter i vilka emotioner som visar sig innan, 

under och efter konsumtion hos våra intervjupersoner. Människor i alla kulturer lever efter 
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olika sociala lagar och normer. Därför tror vi att ett samband mellan intervjupersonernas 

emotioner delvis ligger i den rådande kulturen vi lever i och dess tillhörande normer. 

Sociologer menar att vi har emotioner som finns hos oss biologiskt men att många av de 

emotionerna vi har är socialt konstruerade. Johansson och Lalander (2013) menar att vi 

agerar utifrån hur vi tror att den andre förväntar sig att vi ska agera, i ett slags 

rollövertagande. Detta är något som ligger till grund för att förklara de liknande emotionerna 

hos intervjupersonerna. Tillsammans med de normer, sociala regler och den kultur som råder 

förklarar det varför vi känner ungefär likadant i dessa situationer. Hewitt (1981) menar att 

föreställningen om rätt och fel är så djupt rotad i oss att starka känslor uppstår om man bryter 

mot detta. Föreställningen om att spendera pengar på sådant utöver det intervjupersonerna 

ansåg sig behöva fick alla att känna någon form av ångest. De ansåg alltså att de gjorde något 

fel vilket frammanade starka känslor. De normer som råder gällande konsumtion och pengar 

är något vi inte tänker på utan det är först när den uppmärksammas som det synliggörs. I detta 

fall handlar det om att konsumera varor och göra av med pengar som något "onödigt" och 

därmed negativt. Detta gällde även om intervjupersonerna tänkte i tanken på att spendera 

pengar. Men trots detta så fortsätter intervjupersonerna att konsumera. 

 

Dock så framkommer det även bra emotioner i samband med konsumtion. De flesta bra 

emotionerna nämns i anslutning till lyckade köp, inför ett köp eller ovanliga köp. Det man 

kan reflektera över är om lyckan över denna form av konsumtion är något vi skapar själva? 

Skapar vi detta behov av att känna lycka när vi handlar? Bericat (2015) nämner primary och 

secondary emotions. Primary emotions är biologiska känslor som lycka, ilska och rädsla och 

secondary emotions är emotioner som är socialt konstruerade. Till dessa hör dåligt samvete, 

skam och stolthet. Lyckan över ett köp kan tolkas som något socialt konstruerat, det vill säga 

en secondary emotion, men även något biologiskt då det är lycka vi känner som är en primary 

emotion. Vår tolkning är att lyckan över ett köp kan vara något vi själva skapat och gjort till 

en primary emotion. Wettergren (2013) menar att vi alltid handlar efter våra emotioner och 

vilken emotion som har störst betydelse i en situation beror på sammanhanget, inblandades 

uppfattningar och kulturella influenser. Så om det är lyckan över köpet eller ångesten över att 

spendera som är den största emotionen vid det tillfället är svårt att svara på.  

 

Något som framkom under våra intervjuer var att intervjupersonerna alltid ville förklara sina 

beteenden kring sina konsumtionsvanor och emotioner. Det fanns både förklaringar om 

påverkan från andra och en stark medvetenhet om sina beteenden. Vi har valt att just titta på 
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deras förklaringar med hjälp av begreppen skam och stolthet. Enligt många sociologer så är 

dessa begrepp en slags riktlinje eller kompass för hur människan ska uppträda. Vi gör allt vi 

kan för att undvika känslor av skam. Vad som rymmer under begreppet skam beror helt på 

situationen, den rådande kulturen och dess normer. Begreppet stolthet är däremot något vi 

strävar efter då det innefattar både lycka, bra självförtroende och styrka. Eftersom vi tolkar att 

intervjupersonerna får dåligt samvete över att konsumera vissa saker så kopplar vi ihop detta 

med känslor av skam. Våra intervjupersoner känner skam över att konsumera vissa saker men 

vill kompensera detta genom att förklara sina beteenden eller att de gör andra saker som är 

bra. Detta kanske de gör för att mer närma sig begreppet stolthet och dess positiva innebörd. 

Att försvara sig mot något som enligt intervjupersonerna är dåligt gäller samtliga. Det finns 

en kollektiv emotion av dåligt samvete vid det intervjupersonerna nämner som 

"överkonsumtion" och den kollektiva reaktionen på detta är att försvara sig på olika sätt. 

Uppfattningen är att ingen människa vill ses som dålig på något sätt utan gör vad de kan för 

att motverka detta. Skam är därför bevisligen en stark emotion och en stor bidragande faktor 

till våra intervjupersoners förklaringar till sina konsumtionsvanor och emotioner.  

 

Genom att vår undersökning och dess empiri har analyserats med hjälp av den utvalda teorin 

har vårt syfte och våra frågeställningar kunnat besvarats. Detta tack vare att våra 

intervjupersoner har delat med sig av sina emotioner gällande konsumtion. 
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6. Sammanfattande diskussion  

Detta är undersökningens avslutande kapitel där vi svarar på hur studiens syfte har uppfyllts. 

Det inleds med en redogörelse för de konkreta resultaten av studien. Vi kommer att besvara 

våra frågeställningar genom en sammanfattning av analysen. Avslutningsvis förs en 

diskussion som bland annat innefattar hur studien kom till samt vår förförståelse till ämnet, 

samt hur en framtida forskning skulle kunna bedrivas. 

 

6.1. Slutsats 

Sociologen Thomas J Scheff uttryckte att: "Shame might be considered the master emotion 

because it has more functions than other emotions. First, shame is a key component of 

conscience, the moral sense: it signals moral transgression even without thoughts or words. 

Shame is our moral gyroscope" (Scheff 2003, s. 254). Anledningen till att vi valde att ha med 

detta citat i inledningen av slutsatsen är för att peka på skam som en av huvudemotionerna i 

vår analys. Vi anser att emotionen skam och samhällets normer har en stor inverkan på vårt 

beteende. Detta tillsammans med synen på människan som social varelse bildar ett tydligt 

mönster av vad människan ska göra och känna och inte. 

 

6.1.1 Vilka emotioner ser vi före, under och efter konsumtion?  

I analysen kan vi finna att alla intervjupersoner känner olika typer av emotioner runt 

konsumtion. De flesta påvisar ångest inför betalningen och att det handlar om att fysiska 

pengar försvinner på mycket de benämner som "onödigt". De menar även att det ligger en 

viss ångest i att få hem det de har köpt eller att senare hitta något i en garderob. Detta verkar 

bli som en slags påminnelse om att de har spenderat pengar på något de sedan inte har använt. 

Även en känsla av dåligt samvete verkar infinna sig hos intervjupersonerna vid dessa 

tillfällen. Studien uppmärksammar fraser som "jag känner mig dålig", "det känns dumt" eller 

"jag förstår inte varför jag inte bara slutar". Dock kan vi även se hur mycket lycka det 

infinner sig före och under olika köp. Intervjupersonerna menar att man måste få unna sig 

ibland och att det är väldigt roligt att handla. Det syns även att det finns en emotionell 

påverkan av andra. Några intervjupersoner vill ha bekräftelse på köp och några tycker om 

komplimanger. Det visar sig även att en del av intervjupersonerna agerar ganska spontant i 
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sitt handlande. De menar att de går på just känsla när de handlar. Ingen av 

intervjupersonernas emotioner varar någon längre tid, både känslor av ångest och lyckan över 

ett nytt köp försvinner. 

 

6.1.2. Hur förklarar intervjupersonerna själva sina konsumtionsvanor och de 

emotionerna knutna till dessa?  

Intervjupersonerna vill gärna förklara vissa emotioner och handlingar. Just vad de förklarar 

det med går isär lite. De olika förklaringarna till varför de känner vissa saker var bland annat 

ett försök till att kompensera för köp man vet inte är framtagna på ett bra sätt. En ganska 

omfattande förklaring till intervjupersonernas emotioner var jämförelsen med andra. Vi 

kunde se att många förklarade sina emotioner med att andra också känner eller gör så. Några 

förklaringar handlade om att de borde bli bättre på att hålla koll på sin ekonomi. I det stora 

hela är alla intervjupersoner väldigt medvetna om sina beteenden och förklarar vad de gör 

som "bra" och "dåligt".   

 

6.1.3. Finns det några likheter och skillnader i emotionerna hos de olika 

intervjupersonerna?  

Intervjupersonerna har alla en gemensam bild av att människan mår ganska dåligt när den 

spenderar för mycket pengar på saker den kanske inte behöver. De har liknande känslor före 

köp, som visar deras lycka, och liknande känslor av ångest när de sedan måste betala. De är 

kvar i sin eufori tills de blir medvetna om konsekvensen av handlandet. Men de har alla ett 

snabbt emotionsförlopp där ångestkänslorna inte hänger kvar så länge. Även förklaringarna 

av intervjupersonernas emotioner är ganska lika. Förklaringarna visar att de är medvetna om 

varför de har dessa emotioner. 

 

6.2 Diskussion 

Att koppla samman känslor och emotioner tillsammans med konsumtion var väldigt 

intressant då det tidigare ej har forskats så mycket om. Att just emotioner valdes var bland 

annat för att det är ett flexibelt begrepp, emellertid alltför mångsidig. Vår förförståelse kring 

emotioner i kombination med konsumtion var föreställningen om att det väcks många olika 

slags starka känslor vid diverse tidpunkter och att det därför är väldigt intressant att utföra en 
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undersökning om ämnet. Studiens resultat överensstämde med våra tankar och visade just på 

att känslor som ångest är mycket förekommande vid konsumtion. Vår uppfattning är att 

många människor agerar just för stunden, följer sin känsla hen känner just då och handlar 

efter denna. Detta kan leda till många felköp som man sedan ångar. Genomgående i analysen 

är att intervjupersonerna oftast har starka känslor kring konsumtion, om de kommer före, 

under eller efter är väldigt olika från en individ till en annan. Det framgick tydligt att alla 

intervjupersonerna uttryckte en ångest över köp, dock utan att veta varför många gånger. 

Denna studie visar bland annat vilka känslor och emotioner en individ kan känna vid 

konsumtion. Denna studie bidrar också med en kunskap genom att bland annat visa hur 

konsumtion och emotioner är sammanflätade med varandra. Det är emotioner som styr 

människans förmåga att fatta beslut och att agera efter dem, till exempel när vi konsumerar. 

Dock så påverkas även människans emotioner av konsumtion. Det är ett intressant område att 

undersöka eftersom vi lever i ett samhälle som är beroende av konsumtion och är därför 

relevant. 

 

6.2.1. Studiens styrkor och svagheter 

Det finns både styrkor och svagheter med att välja ett så omfattande område såsom emotioner 

eftersom vi upplever olika känslor vid diverse tillfällen och detta beror på hur situationen ser 

ut just då. Att tolka respondenternas olika känslor var till och från komplicerat då vi själva 

måste göra klart för oss vad vi menar och att båda har samma uppfattning kring emotioner. 

De emotioner intervjupersonerna kände var ibland tydliga och vid vissa tillfällen diffusa, så 

det gällde att vara noggrann och beskriva de känslor och emotioner vi såg kring 

respondenternas olika svar. Samma sak gällde respondenternas olika förklaringar till deras 

konsumtionsvanor och emotioner som även där kunde bli något knepigt. Samma sak gäller 

begreppet konsumtion som är väldigt brett då det innehar all slags konsumtion beträffande en 

individ. 

 

Det är en styrka att vara två i en undersökning då möjligheten till att studien blev mer 

omfattande, bland annat så blev intervjutiden dubbelt så lång jämfört med om man utfört 

undersökningen på egen hand. Att ha varit två författare till denna studie ledde till ett flertal 

intressanta diskussioner för att komma överens, bland annat kring emotioner som till exempel 
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vilken definition vi ansåg vara lämpligast, och detta bidrog till studiens kvalité. Att dela med 

sig om de erfarenheter och den kunskap man har om ämnet gynnar både studien och oss 

själva då man fick en större och djupare förståelse. Dock så är en del saker svårare att göra 

gemensamt som till exempel analysera varandras material. Detta på grund av att vi inte 

intervjuade tillsammans och har därför inte samma förståelse för varandras intervjupersoner 

som den som utfört intervjun har. Vi analyserade våra egna intervjupersoner och satte sedan 

på ett smidigt sätt ihop de som passade in med varandra. 

 

Det finns en önskan om att kunna få denna studie mer omfattande med ännu mer förståelse 

kring hur och vilka emotioner som uppstår samt när de uppstår. Trots den knappa tiden som 

rådde och de begränsningar som sattes så är vi likväl väldigt nöjda med vår studies alla delar. 

Att fokusera på en speciell del i konsumerande hade också kunnat vara till en fördel då 

konsumtion är ett väldigt stort begrepp och vi då hade kunnat få en djupare analys kring 

studenternas känslor. Att undersökningen valdes att göra med intervjuer var ett gynnsamt val 

då det är känslorna bakom konsumerandet vi ville åt och inte till exempel vad och hur ofta de 

köper något. Syftet var att få en förståelse kring studenternas konsumtionsvanor och dess 

tillhörande känslor och förklaringar. Valet av teorier var mycket omsorgsfullt utvalda och 

genomtänkta vilket fångade upp samt belyste vår empiri såsom tänkt och gjorde så att våra 

frågeställningar kunde besvaras. Mycket ändringar på bland annat koder har skett, detta för 

att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar på ett så tillfredsställt sätt som möjligt. Vi är 

medvetna om att vissa intervjupersoner har belysts mer än andra vid vissa tillfällen då de 

tydligare har diskuterat vad de känner till skillnad från vissa intervjupersoner som man 

emellanåt har fått tolka mer i somliga frågor.  

 

Idag har vi har mer erfarenhet av att intervjua. Det sägs att för att få en så lyckad intervju som 

möjligt måste man utföra en hel del intervjuer också. Det är alltså inget som går att läsa sig 

till för att bli en fulländad intervjuare, utan en individ blir bara mer förberedd på vad som 

komma skall under intervjun om hen är påläst om intervjuns gång samt påläst om ämnet. 

 

6.2.2. Framtida forskning 

En fortsatt forskning kring emotioner i samband med konsumtion vore mycket spännande och 

fördelaktigt då det finns en brist på forskning gällande de båda begreppen. Emotioner och 
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konsumtion finns det mycket forskning om, dock inte studerade tillsammans. Att få upprepa 

denna studie hade bidragit med ännu mer förståelse i anknytning till studenters emotioner 

kring konsumtion samt deras förklaringar till deras konsumtionsvanor samt emotionerna de 

har. Med mer tid hade möjligen en eventuell och intressant jämförelse varit mellan 

studerande respektive icke studerande individer, alltså individer som arbetar. Att bland annat 

jämföra kön och ålder etc. hade eventuellt kunnat tillföra en bredare uppfattning om att 

människor känner olika på grund av samhällets normer samt att de normer och oskrivna 

lagarna som existerar ter sig olika beroende på vem man är och hur en individ ser ut etc. Att 

kombinera intervjuer med observationer som personen vet om hade gynnat studien. Att få 

observera människor hade varit väldigt intressant då man får följa med personen och se hens 

kroppsspråk under exempelvis mathandling eller en shoppingtur. För att sedan sätta sig ner 

och göra en intervju med personen om vad hen anser sig tycka och känna om sina köp. 

 

Avslutningsvis menar vi att mer betydelsefulla studier hade kunnat bidra till alltmer 

medvenhet hos människor. Det behövs en bredare förståelse kring konsumtion och känslorna 

som kommer därav, eftersom det är något alla ägnar sig åt och blir påverkade av genom hela 

vårt liv. Detta skulle kunna minska eventuell stress, press och den psykiska ohälsa som råder 

i samhället. Frågan är om konsumtion har fått för stor mening i människans liv? Leder en 

medvetenhet om konsumtion och dess starka känslor hos människor till att vi konsumerar 

mindre och möjligtvis mår bättre? Så kan fallet vara, om inte så lever vi i en värld som är 

beroende av att människan konsumerar. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Vad studerar du?  

Ålder? 

Vad har du i inkomst?  

 

Teman 

Öppningsfrågor 

Hur gick det att skriva shoppingdagboken? 

Kan du berätta lite om din bakgrund?  

 

Mat 

Berätta om hur en vanlig matvecka ser ut?  

Blir det någon mat på restaurang? 

Tänker du på vad du köper? och KRAV märkt? 

 

Vanor 

Alkohol? 

Tobak?  

 

Shopping kläder och skor/ kosmetik mm. 

Hur ser din konsumtion ut gällande kläder mm. Hur ofta?  

Tänker du på din stil? Spontanshopping?  

Hur mår/känner du när du köper detta?) 

Tänker du på kostnaden?   

Håller känslorna av köpet i sig länge? 

Tänker du på var du köper kläder? Second hand? 

 

Shopping prylar/hobby/sport 

Har du någon aktivitet som kostar pengar och hur ser konsumtionen ut där?  

Blir saker stående? 
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Avfall/miljö 

Tänker du på miljöaspekter när du konsumerar? 

 

Övrigt 

Tycker du att du handlar för mycket?  

Om du verkligen bara skulle handla det absolut nödvändiga - vad skulle du handla respektive 

låta bli att handla då? 

Slutligen, finns det något du vill tillägga? Hur har intervjun känts för dig? 

Tack för att du ville delta i denna studie! 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sociologi vid Karlstads universitet och ska nu börja med vårt 

examensarbete. Vi har valt att undersöka hur emotioner och konsumtion hör ihop. Syftet är 

att undersöka hur olika typer av konsumtion påverkar oss emotionellt. Med emotioner menar 

vi olika känslor en individ kan känna såsom lycka, dåligt samvete, stolthet, etc. Vi har valt 

dig som student för att se hur du konsumerar. Undersökningen är helt frivillig och du förblir 

anonym. Du kan när som helst avsluta intervjun. Intervjun kommer att ta mellan 45–60 

minuter. 

 

Har du några frågor eller andra tankar är ni välkomna att kontakta oss. 

Tack för hjälpen! 

 

Kontaktuppgifter: 

Frida Kostamovaara 

073–0348086 

kostamovaara_@hotmail.com 

 

Madelene Simonsen 

073–9644743 

maddesimonsen@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar Madelene och Frida  
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