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Förord 

 

Under arbetet med denna uppsats har vi fått mycket stöd och hjälp från flera olika 

personer. Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Danilo Brozovic för hans goda råd 

och omtanke. Tiden och engagemanget du lagt ner är ovärderligt för oss. Vi vill även 

passa på att tacka våra respondenter som tagit sig tid att svara på våra frågor och utan er 

hade denna rapport inte varit möjlig.  

 

Skövde, den 18 maj 2017 

Therese Ingemarsson & Valentina Zeneli 
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Sammanfattning 

Syftet med rapporten var att ta reda på om olika personlighetstyper var mer intresserade 

av den implicita- eller explicita funktionen i en produkt. Personlighetsteorin 

självövervakning valdes på grund av att vi lever i ett självövervakande samhället, vilket 

gör den här teorin aktuell. I den här studien definieras ”implicit funktion” som abstrakta 

egenskaper i form av identitetsskapande och förhöjd självkänsla. Explicita funktionen 

definieras som konkreta egenskaper i en produkt, exempelvis grundläggande funktionen 

en produkt tillfredsställer. Vi avgränsade oss därför till Luxury Fashion (implicit) och 

Fast Fashion (explicit) för att se om utfallet i en köpprocess kunde förklaras beroende på i 

vilken grad en individ övervakade sitt beteende i sociala sammanhang. En 

bekvämlighets- och snöbollsurval kombinerades för att identifiera två olika typer av 

individer som var motsatta varandra vad gäller övervakningen av det egna beteendet 

(någon med hög- respektive låg självövervakning) för att dessa senare skulle skicka 

vidare oss till likartade personer och materialet samlades in via intervjuer. Studien kom 

fram till att individer som övervakade sitt beteende i hög grad i sociala sammanhang var 

mer intresserade av den implicita funktionen i kläder (Luxury Fashion), medan individer 

med låg självövervakning var intresserade av den explicita funktionen i kläder (Fast 

Fashion). Grunden till det här var att dessa olika typer av konsumenter hade olika stora 

behov av social acceptans, ju större behovet var resulterade det i märkeskläder och ju 

lägre behovet var resulterade det i billigare kläder. Med andra ord var konsumenter med 

högt behov av social acceptans mer benägna att handla märkeskläder för att uppnå social 

acceptans. På det här viset kom vi fram till vad olika personlighetstyper har för 

inköpsmotiv vid konsumtion. 
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Abstract 

The purpose of the study was to find out if different personality types were more 

interested in the implicit or explicit function of a product. Personality theory self-

monitoring was chosen because we live in a self-monitoring society, which makes this 

theory relevant. In this study, "implicit function" is defined as abstract characteristics in 

terms of identity creation and heightened self-esteem. Explicit function is defined as 

concrete characteristics of a product, such as basic function a product satisfies. We 

therefore bound ourselves to Luxury Fashion (implicit) and Fast Fashion (explicit) to see 

if the outcome of a buying process could be explained depending on the degree to which 

an individual monitored his behaviour in social contexts. A combination of convenience 

and snowball sampling was combined to identify two different types of individuals who 

were opposed to the monitoring of their own behaviour (someone with high and low self-

monitoring), because these later would forward us to similar people and the material was 

collected through interviews. The study found that individuals who monitored their 

behaviours largely in social contexts were more interested in the implicit function of 

clothing (Luxury Fashion), while individuals with low self-monitoring were interested in 

the explicit function of clothing (Fast Fashion). The reason for this was that these 

different types of consumers had different needs for social acceptance, the greater this 

need was it resulted in branded clothes and the lower the need was it resulted in cheaper 

clothes. In other words, consumers with high social acceptance requirements were more 

likely to trade brand clothing to achieve social acceptance. In this way we discovered 

what different personality types have for purchasing motives when shopping. 
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 

Konsumentforskare har i över femtio år studerat relationen mellan personlighet och 

konsumentbeteende. Olika personlighetsteorier har testats för att prova hypotesen att 

konsumenters inköpsbeteende och inköpsmotiv påverkas av våra personlighetsvariabler 

(O’Cass, 2001). Roy, Sethuraman och Saran (2016) visade i en studie hur 

personlighetsvariabler är en avgörande faktor för kunders benägenhet att handla 

produkter, samtidigt visade en studie av Lee och Workman (2014) att dessa 

personlighetsvariabler påverkas av vilket samhället vi lever i. Vi lever idag i ett 

självövervakande samhälle (en utveckling av sociala mediers tillväxt) och har lett till att 

individer övervakar sig själva betydligt mer samt är mer måna om sin självpresentation än 

någonsin förut (Alvehus & Jensen, 2015). Beroende på i vilken grad en individ övervakar 

sig själv och sitt beteende har det här vuxit fram som personlighetsvariabler (Snyder, 

1974). Att se om de här personlighetsvariablerna påverkar konsumtionen är både 

intressant och aktuellt då samhället är mer självövervakande (Alvehus & Jensen, 2015) 

samtidigt som konsumtionen för varje år ökar (Göteborgs Universitet, 2016). 

1.2 Problemdiskussion 

För att konsumtion skall uppstå krävs att ett köp görs och det här i sin tur kräver ett 

köpbeslut (ett val). Vid val av produkter är konsumenten engagerad i olika grader, vissa 

produkter medför ett högre engagemang och andra ett lägre (Martin, 1998; Park & Yoon, 

2017). Vilken typ av engagemang en produkt medför beror på hur mycket köpet betyder 

för den enskilde konsumenten (Jiang, Duan, Jain, Liu & Liang, 2015). Den här processen 

är individuell men det finns vissa aspekter som påverkar konsumentens engagemang. 

Lågengagemangsprodukter anses ha lågt symboliskt värde, känns mindre viktiga och 

upplevs innebära en mindre risk (Park & Yoon, 2017). Högengagemangsprodukter är 

tvärtom och har högt symboliskt värde samt anses innebära en högre risk vid köp (Park & 

Yoon, 2017; Martin, 1998). Det här leder till att de produkter som bidrar till och 

förstärker konsumentens känsla av själv, identitet och är synligt för andra bidrar till högre 

engagemang. Viljan att uppnå social acceptans genom att varan känns som “mig” 

påverkar och gör att det i de flesta fall blir en högengagemangsprodukt (Martin, 1998).  
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Vid val av en produkt som väcker ett lågt engagemang är konsumenten engagerad i den 

explicita funktionen i produkten. Det vill säga ett lågt pris, bekvämlighet och 

tillfredsställande av ett uppkommet behov (Martin, 1998). Egenskaperna som återfinns 

hos högengagemangsprodukterna (symboliskt värde och identitetsskapande) gör att 

konsumenten är intresserad av det osynliga- och omedvetna värdet av produkten, alltså i 

den implicita funktionen i en produkt (Park & Yoon, 2017). Köpmotiven skiljer sig på så 

vis åt beroende på produktengagemang. Eftersom engagemanget vid produktval är 

individuellt kan en produkt för en person innebära högt engagemang och för någon annan 

ett lågt engagemang, beroende på hur individen uppfattar produkten trots att produkten 

tillfredsställer samma grundläggande behov (Bloch, 1982). En tröja håller en varm genom 

vintern och en bil tar dig från punk A till punkt B, men läggs symboler (varumärken) till i 

bilden blir köpprocessen genast mer komplicerad.  

 

Eftersom samhället är mer självövervakande (Alvehus & Jensen, 2015) och individer vill 

sända rätt signaler för att bli accepterade av omvärlden leder det här till att individer 

självövervakar sig i olika grader i syfte att uppnå dem rätta signalerna i sociala 

sammanhang (Snyder, 1974). Graden av självövervakning är beroende av hur högt 

behovet av social acceptans är (Snyder, 1974). Individer med hög självövervakning utgår 

efter signaler från omgivningen om vad som verkar vara ett rätt beteende i en viss 

situation (Snyder, 1974). Den här informationen leder tankarna till att dessa använder 

yttre faktorer, exempelvis produkter med symboliskt värde, för att skapa ett anpassat 

beteende eller identitet i en situation för att sända rätt signaler till omgivningen och på det 

sättet uppnå social acceptans. De är med andra ord mer inriktade på produktens implicita 

funktion (Fionda & Moore, 2009). Tvärtom för de med låg självövervakning som utgår 

efter vad som känns rätt i sociala sammanhang (Snyder, 1974), det vill säga de utgår inte 

från yttre information i en social situation för att se vad som verkar rätt beteende utan 

från känslor inifrån. Det här leder tankarna till att de inte använder sig av produkter för att 

montera upp en önskad identitet i sociala sammanhang och därför mer inriktade på den 

explicita funktionen (köp endast vid behov, pris och bekvämlighet). För att kunna se 

sambandet mellan självövervakning och köpmotiv (implicit- och explicit funktion) bör 

produktengagemanget hos konsumenterna vara lika för att få en rättvis bild, då ett högt 

produktengagemang ofta leder till den implicita funktionen medan låg 

produktengagemang leder till den explicita funktionen (Martin, 1998; Park & Yoon, 

2017).  
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Det blir intressant att se om personer med samma produktengagemang (Bloch, 1982), 

men som skiljer sig genom grad av självövervakning (Snyder, 1974), är mer intresserade 

av den implicita eller explicita funktionen i en produkt (Martin, 1998; Park & Yoon, 

2017). Det här då en högre självövervakning förknippas med ett högre behov av social 

acceptans (Snyder, 1974) och det här bidrar till en större benägenhet att handla lyxigare 

varumärken (McFerran, Aquino & Tracy, 2011). En lägre självövervakning förknippas 

med ett lägre behov av social acceptans (Snyder, 1974), vilket gör det logiskt att tro att 

dessa har en mindre benägenhet att handla lyxiga varumärken i syfte att uppnå social 

acceptans. Med andra ord om köpmotiven skiljer sig åt beroende på grad av 

självövervakning och vad det grundar sig på. Genom att kombinera olika grader av 

självövervakning och olika typer av köpmotiv (produktens funktion) skulle samband 

mellan personlighetsvariabler såsom självövervakning och inköps kunna upptäckas, 

vilket är att anse som viktigt då vi lever i ett självövervakande samhället (Alvehus & 

Jensen, 2015).  

1.3 Studieobjekt och forskningsfrågor    

Det fenomen som skall undersökas är om utfallet i en köpprocess av högengagemangs-

karaktär med avseende på produkter som omfattas av “synlig konsumtion/social 

acceptans” påverkas av konsumentens inneboende egenskaper i termer av 

“självövervakning”. Det här leder till följande frågor: 

• Hur skiljer sig inköpsmotiven bland konsumenter med hög- respektive låg grad av 

självövervakning åt vid köp av högengagemangsprodukter? 

 

 

Figur 1.1 Studieobjekt 
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1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka om konsumenters personlighetsvariabler såsom 

självövervakning påverkar inköpsmotiven, alltså är mer intresserade av den implicita- 

eller explicita funktionen i en högengagemangsprodukt. Syftet är vidare att utreda varför 

dessa likheter och skillnader finns. 

1.5 Definitioner    

Självövervakning 

Mer specifikt kommer rapporten utgå från perspektivet självövervakning, som handlar 

om observering och kontrollering av egna prestationer och beteenden. Känslighet för 

signaler i en situation som anger vilka uttryck eller beteenden som är lämpliga, är en 

naturlig följd för dem som har en stark självövervakning och det motsatta för dem med 

låg självövervakning (Snyder, 1974). 

 

Social acceptans 

Social acceptans innebär att andra människor signalerar att de vill inkludera dig i sina 

grupper och relationer. Social acceptans sker på ett kontinuum som sträcker sig från att 

endast tolerarera någon annans närvaro till att aktivt driva någon som en relationspartner 

(DeWall & Bushman, 2011) 

 

Produktengagemang 

Nivån på konsumentens intresse av att köpa en viss produkttyp och hur engagerade de är 

att köpa ett visst varumärke. Lågengagemangsprodukter utgör en mindre risk vid köp då 

de är billigare, har lågt symboliskt värde och känns mindre viktiga. 

Högengagemangsprodukter är dyrare, har högt symboliskt värde och förknippas med risk 

då dessa representerar individen (Martin, 1998; Jiang, Duan, Jain, Liu & Liang, 2015).  

 

Inköpsmotiv 

Ordet motiv är synonym för anledning, orsak och drivkraft. Med andra ord en anledning 

till att utföra en handling (Evans, Foxall & Jamal, 2008). I den här studien definieras 

inköpsmotiv något som får en konsument att utföra ett inköp (beroende på vad det är för 

funktion en produkt tillfredsställer). 
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Implicit funktion 

Omedvetna och osynliga egenskaper (Reber, 1989) i en produkt som tillfredsställer 

omedvetna behov hos konsumenten. Förmågan att reagera på svaga stimuli från sinnena 

utan att medvetandet upptäcker dem kallas för implicit perception och lärs in genom 

socialisation (Niedenthal, 1990). Omedvetna egenskaper är symboliska värden och 

omedvetna behov hos konsumenten är exempelvis behov av identitetsskapande (Keller, 

2009). 

 

Explicit funktion 

Explicit är motsatsen och innebär sådant som är medvetet för individen, objektivt och lätt 

att förstå (Vuilleumier, Valenza & Landis, 2001). I den här studien definieras de explicita 

egenskaperna som det grundläggande behovet en produkt tillfredsställer, lågt pris och 

bekvämlighet. 

 

Luxury Fashion 

Kärnegenskaperna hos lyxprodukter karaktäriseras av exklusivitet, högre priser, 

identitetsskapande och status. Dessa egenskaper samverkar för att göra produkten 

önskvärd för andra anledningar än just funktionen (Fionda & Moore, 2009). 

 

Fast Fashion 

Många fokuserar på produktionskedjan då de beskriver Fast Fashion eftersom det ska gå 

fort att producera kläderna för att de snabbt ska finnas i butik. I vår rapport kommer vi 

inte ta detta beaktande då det är när kläderna kommer till butiken som vi kommer 

fokusera på. Fast Fashion handlar om att tillhandahålla det senaste modet kopplat till 

kundernas efterfrågan och till ansvarsfulla priser (Barnes & Lea-Greenwood, 2010) 

1.6 Avgränsning    

I den här studien avgränsar vi oss till kläder (Fast Fashion & Luxury Fashion) framförallt 

för dess sensoriska aspekter som uttrycker konsumentens “identitet”, vilket bidrar till ett 

högre engagemang vid valet av dessa produkter eftersom aspekterna medför att produkten 

känns som “mig” (Martin, 1998; Park & Yoon, 2017). Fast Fashion anses som en explicit 

funktion i den här studien då dessa karaktäriseras av billigare priser och snabb leverans 

(Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chan, 2012). Egenskaperna hos dessa är konkreta och 
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observerbara, alltså explicita (Greenwald & Banaji, 1995). Luxury Fashion är attraktiva 

för andra anledningar än funktionen (Fionda & Moore, 2009), alltså implicita (Greenwald 

& Banaji, 1995). Sådant som är omedvetet och sitter djupt inrotad i oss och därför klassas 

den här typ av produkt för implicit funktion. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Personlighet  

För att ha en grund att stå på bör vi först gå igenom begreppet “personlighet” för att sedan 

kunna koppla det här till konsumtion. Personligheten står för de individuella skillnaderna 

mellan olika personer och dessa skillnader (egenskaper) leder till olika beteenden för 

varje enskild individ (Roos & Holmberg, 2012). Evans, Jamal och Foxall (2012) tar upp 

Eysneck m.fl. definition “den förhållandevis stabila organisationen av en persons 

motivationsinriktade dispositioner som härrör från samspelet mellan biologiska 

drivkrafter och den fysiska och sociala miljön” (sid. 143). Riesman (1950) beskrev 

personligheten som en “social karaktär”. Hans teori innehöll tre komponenter: inriktning 

på tradition, inriktning på andra och inriktning på det inre. Individer inriktade på tradition 

hämtar oftast sina värderingar och beteendemönster från det förflutna. Inåtriktade 

personer har oftast en stark känsla för vilket beteende som är korrekt i en situation, 

medan individer som är inriktade på andra hämtar oftast värderingar, attityder och 

beteenden från omgivningen (Riesman, 1950).  

2.1.1.1 Samhällets påverkan på personlighet 

Personligheten påverkas av samhället vi lever i (Lee & Workman, 2014), vilket stämmer 

överens med Eysneck m.fl. definition om att personligheten är ett samspel mellan 

biologiska drivkrafter och den sociala miljön (Evans et al., 2012). Det brukar talas om att 

samhället har genomgått tre olika förändringsfaser: panoptikon, synoptikon och 

självövervakning (Alvehus & Jensen, 2015). Panoptikon innebär att en person övervakar 

flera personer och samhället liknade ett fängelse där en person skulle hålla koll på flera 

fångar genom en maskin. Fångarna var medvetna om maskinen och rättade därför 

beteendet efter det. I synoptikon övervakar flera personer varandra, folket blir 

observatörer och den som blir övervakad kan exempelvis vara en kändis. Idag har 

samhället övergått till självövervakning, där individer är mer fria och övervakar sig 

själva.  
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Den tekniska utveckling har gjort denna typ av övervakning än mer vanlig. Bilder och 

videos sprids på nätet, vilket gör att många kan övervaka en och det här i sin tur bidrar till 

att människor i högre grad övervakar sig själva då de är medvetna om att de blir 

observerade. Det kan handla om att lägga upp en viss bild i sociala medier för att 

framhäva sig själv i bättre dager, såväl som att övervaka sin egen hjärtrytm med hjälp av 

en mobil. Självövervakning handlar med andra ord om att vi själva väljer vad som ska 

synas men samtidigt att vi själva övervakar oss själva i rent medicinska syften. Eftersom 

andra kan ta del av det en person lägger ut i sociala medier kan de straffas för det här 

genom social uteslutning, vilket leder till att självövervakning blivit viktigare (Alvehus & 

Jensen, 2015) i syfte att uppnå social acceptans (Snyder, 1974). Behovet av 

självövervakning kan variera mellan olika individer (Snyder, 1974). Begreppet 

”självövervakning” används både som en beskrivning av det moderna samhället och som 

en personlighetsvariabel, vilket visar hur dessa går hand i hand (Alvehus & Jensen, 2015; 

Snyder, 1974).  

 

Vi lever både i ett självövervakande samhälle (Alvehus & Jensen, 2015) och ett 

konsumtionssamhälle (Evans et al., 2012), vilket får oss att tro att ett samband mellan 

dessa finns. Samband mellan personlighet och konsumtion är något som bekräftats av 

tidigare studier, exempelvis visar Górnik-Durose och Pilch (2016) sambandet mellan 

personlighet och materialistiska värderingar.  

2.1.2 Personlighet och konsumtion av högengagemangsprodukter 

Personligheten har visat sig påverka individer i konsumentbeslut (Goldsmith, 2002). Det 

här skulle kunna beskrivas som en tratt, där samhället är överst och formar personligheten 

i mitten (Lee & Workman, 2014) och i slutet av tratten påverkar konsumtionen (Matz et 

al., 2016). Goldsmith (2002) visade hur psykologiska konstruktioner var starkare 

förknippat med köp än ålder, utbildning och inkomst. Roy, Sethuraman och Saran (2016) 

visade hur drygt 46 procent av en kunds benägenhet att köpa kläder kunde förklaras 

genom personlighetsvariabler. Båda studierna visar att personligheten står i fokus vid 

köp, men att demografiska variabler kan påverka (Roy, Sethuraman och Saran, 2016; 

Goldsmith, 2002). Det här är heller inget undantag vad gäller ungdomar då deras 

konsumtion tydligt kan kopplas med personlighet (Azzadinaa, Hudab och Sianiparc, 

2012) och har visat sig spendera ungefär 60 procent av sin månadspeng på produkter som 

omfattas av “synlig konsumtion/social acceptans” (kläder) (Yu, Chan & Choi, 2003). En 
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koppling till det här kan vara att ungdomars behov av att uttrycka sin sociala och 

personliga identitet är starkare än demografiska begränsningar (ostabil ekonomi) 

(Goldsmith, 2002). Baserat på det här bör personligheten granskas för att få en 

rättvisande bild av olika konsumenters preferenser vad gäller egenskaper hos 

högengagemangsprodukter. 

2.1.2.1 Högengagemangsprodukter och egenskaper 

Personlighet skiljer sig åt mellan olika individer genom att de besitter olika egenskaper 

(Roos & Holmberg, 2012) precis på samma sätt som produkter besitter olika egenskaper 

(Sveinsdóttir, Martinsdóttir, Green-Petersen, Hyldig, Schelvis & Delahunty, 2009). Det 

här bidrar till att konsumenten ser köpet som mer eller mindre riskfyllt (Park & Yoon, 

2017) och bottnar i vad kunden har för relation till produkten (Martin, 1998). Fenomenet 

beskrivs med orden låg- och högengagemangsprodukter (Martin, 1998). 

Lågengagemangsprodukter anses utgöra en mindre risk vid köp för konsumenten då de är 

billigare, har lågt symboliskt värde och därmed känns mindre viktiga. 

Högengagemangsprodukter anses vara dyrare, ha högt symboliskt värde och förknippas 

med risk då dessa representerar individen (Martin, 1998; Jiang, Duan, Jain, Liu & Liang, 

2015). Högengagemangsprodukter kopplas ofta ihop med utseende och hur det speglar 

den konsument som inhandlat produkten, samt vad den förmedlar till andra (Park & 

Yoon, 2017). Högt engagemang tycks också gå hand i hand med varumärke då 

konsumenter uttrycker att ett specifikt märke var överlägset andra märken (Martin, 1998). 

För att veta vad som är en högengagemangsprodukt bör utgångspunkten tas från kunden 

då en konsument kan anse en produkt vara högengagemangsprodukt medan en annan 

konsument kan anse samma produkt väcka lågt engagemang (Bloch, 1982).  

 

Dessa egenskaper hos högengagemangsprodukter är implicita och inom psykologin 

betyder det här omedvetet (Reber, 1989). Det vill säga att dessa egenskaper i form av 

symbolik och identitetsskapande är omedvetna egenskaper vi värdesätter (Keller, 2009). 

Förmågan att reagera på mycket svaga stimuli från sinnena utan att medvetandet 

upptäcker dem kallas för implicit perception och lärs in genom socialisation (Niedenthal, 

1990). Explicit är motsatsen och innebär sådant som är medvetet för individen, objektivt 

och lätt att förstå (Vuilleumier, Valenza & Landis, 2001), vilket är vanligt när 

engagemanget är lågt vid en produkt (Martin, 1998). I det här fallet verkar explicita- och 

implicita egenskaper gå hand i hand med högt- och lågt engagemang, men dessa är två 
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aspekter som studerats separat (Martin, 1998; Jiang, Duan, Jain, Liu & Liang, 2015). 

Sensoriska aspekter har också visat sig påverka om en produkt medför högre engagemang 

och dessa aspekter har visat sig återfinnas hos kläder, därför anses den här 

produktkategorin av fler som en högengagemangsprodukt än som en 

lågengagemangsprodukt (Martin, 1998). Att granska kläder blir intressant för att se om 

självövervakning påverkar konsumentens inköpsmotiv vid köp. Med andra ord om det är 

mer intresserade av de implicita- eller explicita egenskaperna vid köp av en produkt som 

väcker högt engagemang. Vid högt engagemang har konsumenten ett intresse för 

produkten (Martin, 1998) och att koppla det här till kläder skulle kunna visa sig i 

modemedvetenhet.   

 

Självövervakningen har visat sig påverka ungdomars modemedvetenhet (Leung, Yee & 

Loo, 2015). Ju högre självövervakning en individ hade desto mer nyfikenhet väcktes 

kring vad passerande människor hade på sig. Det här ledde till att de hämtade inspiration 

från passerande på stan och klasskompisar då de själva skulle handla kläder. De 

tenderade dessutom att lägga större vikt vid bilden i en annons (omedvetna budskap) till 

skillnad från de med låg självövervakning som fokuserade på vad annonsen sa (medvetna 

budskap) (Yu et al., 2003). Samtidigt hämtade de med lägre självövervakning inspiration 

från sin närhet i form av tips från klasskompisar och syskon (Leung et al., 2015). Då 

dessa två typer av personligheter fokuserar på olika aspekter vid konsumtion, bidrar det 

här till tankarna om de handlar av olika anledningar (motiv) också. 

2.1.2.2 Konsumtion av kläder bland ungdomar i Sverige 

Casidy (2012) visade sambandet mellan personlighetsdrag, ungdomars modemedvetenhet 

och varumärkes känslighet. Personlighetsdrag spelade en viktig roll i att påverka 

människors inställning till prestigemärken. De yngre konsumenterna är väldigt medvetna 

om vad de visar upp gällande självkänsla och självbild, vilket bidrar till att de handlar 

mer efter märke för att uppnå social acceptans (Giovanni, Xu & Thomas, 2015). Ju högre 

modemedvetenhet en konsument hade desto mer benägen blev den att handla prestige 

varumärken (Casidy, 2012). Det här leder diskussionen vidare om kombinationen mellan 

personlighet och produktengagemang påverkar val av varumärke (olika varumärken 

tillfredsställer olika behov). Med andra ord om det här resulterar i olika preferenser som 

leder till olika val av klädmärken.  
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Manrai, Lascu, Manrai och Babb (2001) menar att modemedvetenhet inte alltid hör ihop 

med ålder. Deras studie pekar på att ungdomar i hög grad är modemedvetna, men att det 

här inte stämmer på ungdomar i alla länder utan det skiljer sig åt beroende på i vilket land 

de bor i. På samma vis påverkas även självövervakning av om ett land är individualistiskt 

eller kollektivistiskt och självövervakningen i sin tur påverkar modemedvetenheten 

(Leung et al., 2015). Individualistiska länder såsom Sverige (World Values Survey, 2015) 

tenderar att ha en högre grad av självövervakning bland sina invånare än till exempel 

Korea som är kollektivistiskt (Lee & Workman, 2014). Det här leder oss att tro att 

svenska ungdomar är modemedvetna då dem lever i ett individualistiskt land, vilket gör 

det intressant att undersöka om ungdomar, modemedvetenhet (produktengagemang) och 

självövervakning i kombination påverkar hur de väljer att konsumera.  

2.1.3 Personlighet och konsumtion av Luxury Fashion och Fast Fashion  

Det finns teorier kring varför vissa väljer den ena eller den andra typen av produkt 

beroende på varumärke. Intresset till diskussionen väcks då funktionen i två produkter 

från samma produktkategori är samma, trots att priset i de båda oftast skiljer sig avsevärt 

på grund av varumärket (Kirmani & Wright, 1989). Personer som intresserar sig av 

lyxprodukter tenderar att jaga de känslomässiga bitarna (implicita) hos varumärken i form 

av högre priser, identitet, exklusivitet och status (Fionda & Moore, 2009). De är med 

andra ord intresserade av den implicita funktionen i produkten och försöker genom den 

här funktionen bygga upp en önskad identitet via yttre faktorer (exempelvis kläder) 

(Malär, Krohmer, Hoyer & Nyffenegger, 2011) för att uppnå social acceptans. Både Lee 

och Workman (2014) och McNeill och McKay (2016) tar upp hur kläder används för att 

skapa en önskad identitet för olika situationer. Med hänsyn till det här tror vi att de med 

högre självövervakning i större utsträckning väljer att köpa märkeskläder eftersom dessa 

produkter kännetecknas för identitetsskapande (Fionda & Moore, 2009) samtidigt som 

dessa konsumenter väljer att anpassa sitt beteende/identitet efter vad som verkar 

accepterat i sociala situationer (Snyder, 1974).  

 

Konsumenter med låg självövervakning anpassar sig inte lika mycket efter vad 

omgivningen anser vara ett accepterat beteende, utan utgår i högre grad från sig själva 

(Snyder, 1974). Vi tror därför att de är mer inriktade på den explicita funktionen i 

produkten, alltså den ”inre” grundläggande funktionen. Explicit funktion i kläder anses i 

den här studien som bekvämlighet, lågt pris och köp endast vid behov. Med andra ord 
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väljer de hellre Fast Fashion som karaktäriseras av låga priser och snabb leverans (Joy, 

Sherry, Venkatesh, Wang & Chan, 2012; Birtwistle & Moore, 2007). Watson och Yan 

(2013) menar att kunder som väljer att köpa billiga varumärken framför dyra varumärken 

vill slippa skuldkänslorna efteråt. Genom att handla billigt mår de inte dåligt över att bara 

använda plagget en gång om de inte skulle gilla plagget i efterhand. Fokus ligger på de 

“explicita” egenskaperna (funktion och pengar) och inte lika mycket på de “implicita” 

egenskaperna (identitetsskapande och mening), vilket är vanligt hos konsumenter som 

intresserar sig för lyxprodukter (Malär et al., 2011; Joy et al., 2015; Birtwistle & Moore, 

2007). Genomgången av den tidigare forskningen skulle kunna illustreras som figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Tidigare forskningen pekar mot den här riktningen,. 

 

I klädsammanhang är Fast Fashion och Luxury Fashion en intressant avgränsning för att 

kunna jämföra ifall inköpsmotiven för en viss produktkategori skiljer sig utifrån graden 

av självövervakning, samt om det här påverkar utfallet i köpprocessen. Dels för att den 

tidigare forskningen har fokuserat på kläder (Casidy, 2012; Lee & Workman, 2014), 

vilket ger oss mandat för våra påståenden och att det här är ett område där konsumtionen 

växer snabbast (Göteborgs Universitet, 2016). En annan anledning är att kläder 

förknippas med individen som inhandlar den här typen av produkt (Martin, 1988). 
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2.2 Teoretisk ramverk 

2.2.1 Snyders teori om två olika personlighetstyper i samhället 

Snyder (1974) teori om två olika typer av personligheter i samhället ligger till grund för 

denna rapport och visar utförligare hur individer uppför sig i dagens självövervakande 

samhälle. Personligheterna skiljs åt som hög- och låg grad av självövervakning. Det finns 

olika anledningar till varför en individ utövar självövervakning. Några exempel som 

författaren tar upp är a) att kommunicera de verkliga känslor som individen upplever med 

hjälp av självpresentation b) att kommunicera ett godtyckligt känslomässigt tillstånd som 

inte behöver stämma överens med det verkliga känslomässiga tillståndet; c) för att dölja 

ett olämpligt känslomässigt tillstånd; d) att dölja ett olämpligt känslotillstånd och istället 

kommunicera att ett lämpligt känslotillstånd upplevs, e) att kommunicera att ett visst 

känslotillstånd upplevs, när egentligen inga känslor upplevs.  

 

Personer med hög grad av självövervakning uppfattar signaler i en situation som anger 

vad som är lämpligt och vad som är olämpligt beteende eller uttryck (Snyder, 1974). 

Snyder (1974) menar vidare att dessa signaler används för att styra självövervakningen av 

det egna beteendet och uttrycket i en viss situation. Beteenden, kläder, etcetera kan 

exempelvis fungera som signaler i en specifik situation. McNeill och McKay (2016) tar 

upp kläd variation mellan olika situationer och menar på att det här grundar sig på social 

acceptans. Det vill säga kläderna används som ett verktyg för social acceptans i olika 

situationer (till exempel jobbintervju). Snyder (1974) anser att personer med låg grad av 

självövervakning inte är lika oroade över den sociala lämpligheten för deras beteende och 

uttryck och har därför inte samma utvecklade förmågor för signaler om lämpligt- och 

olämpligt beteende i en viss situation. Dessa tenderar därför att inte jämföra social 

information i samma utsträckning som de förstnämnda, men det här betyder inte att de 

inte uttrycker sina känslor. Deras uttryck av känslor styrs snarare av det inre 

känslomässiga tillståndet, än utifrån signaler av omgivningen för att uppnå social 

acceptans i situationen. Teorin påminner mycket om Riesman (1950) teori om 

personligheten som en social karaktär som togs upp i den tidigare forskningen. Där har de 

inåtriktade personerna en stark känsla för vilket beteende som är rätt i en situation, de 

utgår med andra ord ifrån sig själva (Riesman, 1950), vilket påminner om de med låg 

grad av självövervakning som också styrs av signaler inifrån (Snyder, 1974). Individer 
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inriktade på andra (Riesman, 1950) påminner om de med hög grad av självövervakning, 

då dessa typer styrs mer av signaler utifrån. Kopplingen mellan Snyder (1974) studie om 

individers olika grader av behov att anpassa sig till situationer och McNeill och McKay 

(2016) studie om att kläder används som verktyg för att passa in i olika situationer, bidrar 

till diskussionen om självövervakning kan kopplas till klädval. 

 

Snyder (1974) menar att skillnaden mellan dessa två typer av beteenden (graden av 

självövervakning) kan härstamma från tidigare inlärningar i livet om vad som är korrekt 

och icke korrekt beteende. Då vissa har mer eller mindre behov av att anpassa sitt 

beteende, är det ganska logiskt att tänka att vissa har fått hårdare uppläxning än andra vad 

gäller rätt och fel beteende. Eftersom individer rättar sitt beteende utefter situation, 

innebär det här att man väljer att dölja vissa delar av sig själv och framhäva andra delar 

för att få ett socialt lämpligt beteende. Delar som döljs vid en situation, kanske framhävs 

vid en annan situation där dessa egenskaperna passar bättre in. Det här leder oss fram till 

Goffmans (2009) modell om att individer väljer att bete sig på olika sätt i de främre och 

bakre regionerna.  

2.2.4 Goffmans dramaturgiska modell    

Goffmans (2009) dramaturgiska modell bygger på en teatermetafor där han beskriver 

samhället som en scen. Likt teorin av Snyder (1974) visar Goffmans (2009) modell hur 

människor agerar när de är med andra och hur de agerar ensamma i olika situationer. 

Självpresentation tas upp även här då han menar att människor klär sig i olika roller i 

olika sociala situationer, vilket också kan kopplas till Riesman (1950) teori om sociala 

karaktärer. Syftet med att ha en roll i sociala interaktioner är att förmedla ett önskat 

intryck till sin publik och det är här i framträdandet som publiken bestämmer individens 

identitet genom det de tillskriver “skådespelaren”. Fasaden som skapats kännetecknas av 

olika verktyg individen besitter då denne gör ett framträdande (Goffman, 2009). 

Framträdandet kan vara både socialiserad och idealiserad. Det socialiserade 

framträdandet är beteendet som är förväntat och accepterat i kontexten där individen 

befinner sig. Den idealiserade delen av framträdandet sker då personen i fråga får 

införliva ett accepterat och förväntat beteende i den sociala kontexten. Exempelvis då en 

person som tillhör medelklassen klär sig i märkeskläder för att försöka visa sig tillhöra 

överklassen (Goffman 2009).     



23 
 

2.2.4.1 De främre och bakre regionerna 

Det här framträdandet som beskrivs i ovanstående stycke kan delas in i två delar: främre- 

och bakre regioner (Goffman, 2009). Olika perceptions barriärer avgränsar regionerna 

och gör det möjligt för individen att själv välja ut hur mycket som skall synas och hur 

mycket som inte skall synas inför publiken. Regionerna kan beskrivas som en teaterscen, 

där de främre regionerna är själva scenen för framträdandet och de bakre regionerna är 

bakom scenen. I den främre regionen finns det hövlighets- och anständighetsnormer som 

individen måste följa att nå social acceptans inom den kontext som individen befinner 

sig. Anständighetsnormerna kan delas in i två grupper: moraliska och instrumentella. De 

moraliska normerna handlar om att visa respekt och anständighet mot medmänniskorna, 

medan de instrumentella normerna handlar om krav som kan ställas på en person. Ett 

exempel här är kraven som arbetsgivare har på sina arbetstagare (Goffman, 2009).  

 

I den bakre regionen (bakom scenen) behöver man inte längre ta hänsyn till de normer 

som finns i den främre regionen (Goffman, 2009). Här slipper man denna fasad som man 

har i den främre regionen mot sin publik. Individen går på så sätt ut ur sin 

skådespelarroll. I den bakre regionen finns möjlighet att utvärdera och bearbeta sin roll 

för att sedan kunna förhålla sig till de sociala normerna i den främre regionen på ett bättre 

sätt inför nästa framträdande. När det är dags för nästa framträdande, tar individen på sig 

skådespelar masken igen, som kan vara allt från ålder till kläder och utseende (Goffman, 

2009). 

 

Om det är samma publik vid två olika framträdanden och “skådespelaren” har två olika 

roller vid dessa två tillfällen, kan publikens bild av individen bli “fel”. Det här då 

publiken vid det andra tillfället ser individen i en annan roll än vad de är vana vid. Strider 

rollerna mot varandra, är det extra viktigt att publikerna hålls isär, då det annars riskerar 

att bli komplicerat. I interaktion med andra vill individen kontrollera de intryck den ger 

av sig själv. Skulle ett beteende som inte är socialt accepterat uppstå i den kontext där 

individen befinner sig, kan förtroendet för individen skadas. Goffman (2009) tar även upp 

att individen måste agera utan att tveka för att ge ett tryggt intryck på publiken. Även 

Snyder (1974) tar upp att alla kommunikationskanaler hos en individ måste stämma 

överens, för att ge trovärdigt intryck. Exempelvis om en person vill se glad ut och ler, 

men glömmer att använda en glad röst (Snyder, 1974). För att kunna behålla sin roll, är 



24 
 

det också viktigt att upprätthålla fasaden. Hemlig konsumtion är något som Goffman 

(2009) tar upp och det här sker då ingen ser. Individen utför då aktiviteter som inte 

överensstämmer med den rollkaraktär som en viss publik tillskrivit honom/henne.   

   

 

 

  Figur 2.2 Goffmans dramaturgiska modell 
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2.3 Sammanfattning av teori kapitlet 

Bilden som ges av att titta på den tidigare forskningen är att självövervakning blir allt 

vanligare i och med den tekniska utvecklingen (Alvehus & Jensen, 2015). Samtidigt finns 

det fortfarande olika grader av självövervakning, där de med lägre grad utgår mer ifrån 

egna känslor om vad som är en korrekt självpresentation i ett socialt sammanhang medan 

de med högre grad utgår ifrån vad omgivningen anser vara rätt självpresentation (Snyder, 

1974). Dessa egenskaper klassas som personlighetsvariabler och forskning pekar på att 

personlighetsvariabler kan kopplas samman med köpbeteende i högre utsträckning än 

demografiska variabler (Roy, Sethuraman & Saran, 2016; Goldsmith, 2002). Precis som 

personligheter skiljer sig åt tillfredsställer en produkt (beroende på om det är ett billigt- 

eller dyrt varumärke) olika typer av behov hos konsumenten (känslomässiga eller 

funktionella), trots att produkten har samma grundläggande funktion (Roos & Holmberg, 

2012; Sveinsdóttir, Martinsdóttir, Green-Petersen, Hyldig, Schelvis & Delahunty, 2009). 

Funktionerna i produkter som tillfredsställer de känslomässiga- och funktionella behoven 

hos konsumenter definieras som implicit- och explicit funktion hos produkten i den här 

studien.  

 

Beroende på om konsumenten är mer intresserad av den implicita- eller explicita 

funktionen i en produkt, grundar sig i hur stort behovet av social acceptans är (McFerran, 

Aquino & Tracy, 2011). Ju högre självövervakning en konsument har, desto större behov 

av social acceptans har denne (Snyder, 1974). Konsumenter som tenderar att handla 

lyxprodukter gör det här för andra anledningar än den grundläggande funktionen 

(explicita funktionen) i produkten, alltså exklusivitet och identitetsskapande (Fionda & 

Moore, 2008). Det här leder till att tro att dessa konsumenter besitter högre 

självövervakning. Tvärtom för konsumenter som inte handlar lyxprodukter. De är mer 

intresserade av billigt pris och bekvämlighet (explicit funktion) (Joy, Sherry, Venkatesh, 

Wang & Chan, 2012; Greenwald & Banaji, 1995) och leder till att tro att de besitter en 

lägre självövervakning. För att kunna undersöka självövervakning kopplat till 

inköpsmotiv (implicit- & explicit funktion), bör produktengagemanget hos 

konsumenterna vara lika för att kunna se själva personlighetsvariabeln 

”självövervakning” påverkan. Eftersom vi tidigare i studien konstaterat att vid ett lägre 

produktengagemang medför att konsumenten intresserar sig för de explicita egenskaperna 

i en produkten, då intresset och risken för konsumenten är lägre. Tvärtom när 

produktengagemanget är högt, vilket innebär att köpet är mer riskfyllt och intresse högre 
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(Martin, 1998; Park & Yoon, 2017). Det här bidrar till att konsumenten intresserar sig för 

de implicita egenskaperna. Eftersom resultatet kan bli missvisande beroende på vad 

produkten i fråga (kläder) innebär för konsumenten bör produktengagemanget vara lika. 

För att kunna se motiv och mening bakom konsumenters konsumtion är 

högengagemangprodukter en bra avgränsning då dessa anses besitta ett högt symboliskt 

värde och därmed förknippas med stor risk då dessa representerar individen (Martin, 

1998; Jiang, Duan, Jain, Liu & Liang, 2015), samtidigt speglar den konsumenten och 

förmedlar intryck av denne till andra (Park & Yoon, 2017).  

 

Kläder anses vara en högengagemangsprodukt (Martin, 1998) och att koppla ihop kläder 

och självövervakning kan gör att vi får en tydligare bild av hur samt varför en konsument 

handlar. Självövervakningsvariabeln har kunnat kopplas till att påverka inte bara 

konsumtionen av en viss produktkategori, utan den har även kunnat kopplas samman med 

modemedvetenhet (Leung, Yee & Loo, 2015). Modemedvetenheten har i sin tur kunnat 

kopplas till att konsumenten i högre grad väljer Luxury Fashion (Casidy, 2012) och 

Luxury Fashion i sin tur används för att uppnå social acceptans (Giovanni, Xu & 

Thomas, 2015). Luxury Fashion inhandlas då varumärket kan kopplas samman med mer 

känslomässiga bitar så som identitetsskapande, status och exklusivitet (Fionda & Moore, 

2009). De implicita funktionerna står alltså i centrum. Fast Fashion inhandlas istället för 

sina explicita funktioner såsom lågt pris och snabb leverans (Joy, Sherry, Venkatesh, 

Wang & Chan, 2012). Baserat på det här tror vi att de med hög självövervakning kommer 

att välja Luxury Fashion i större utsträckning, då de är mer modemedvetna. Eftersom 

Luxury Fashion kopplas samman med exklusivitet tror vi att de med hög 

självövervakning är mer intresserade av den implicita funktionen. I motsats bör alltså de 

med låg självövervakning fokusera på den explicita funktionen och se till kläders verkliga 

värde snarare än status. Båda bör dock kunna se det symboliska i kläder då de flesta anser 

det här vara en högengagemangsprodukt. Skillnaden är endast att de med låg 

självövervakning väljer att i högre grad fokusera på det faktiska egenskaperna hos 

kläderna. Utifrån dessa tankar kommer vi att analysera den empiri vi samlat in.  
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

En viktig aspekt i vetenskapen är att studiens frågeställningar och syfte skall matcha 

metoden för att på ett rättvisande sätt komma fram till resultatet (Lind 2014). Vi har 

därför valt att utgå från en kvalitativ metod då våra frågeställningar, hur och varför, är 

typiska beskrivande frågor som pekar mot den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 

2015). Vid en kvalitativ undersökning är man intresserad av vad som sker och varför, 

snarare än att i förväg bestämma omfattningen av en företeelse vilket är vanligt vid en 

kvantitativ undersökning (Starrin & Renck, 1996). Med kvalitativ metod ges även 

möjlighet till detaljerade och fylliga svar vilket är nödvändigt för att öka förståelsen för 

ett fenomenen (Lind 2014). Inom den här metoden finns olika ansatser att använda sig av 

och i nästa avsnitt beskrivs tillvägagångssättet till val av ansats (SBU, 2014).  

3.2 Narrativ ansats 

Hermeneutiken och fenomenologin är två ansatser som är tillämpbara i vår studie. 

Hermeneutiken används för att förstå ett fenomen (Ricoeur & Thompson, 1983; Foucault 

& Blasius, 1993) och är tillämpbart då vi vill studera motiven och meningsskapande 

bakom konsumenter och deras val av högengagemangsprodukter. Studien ämnar även 

studera om mönster finns som tyder på att olika personlighetstyper konsumerar på olika 

sätt vad gäller klädmärken, vilket gjorde att hermeneutiken (Ricoeur & Thompson, 1983; 

Foucault & Blasius, 1993) uteslöts och fenomenologin övervägdes där fokus ligger på 

intervjupersonens medvetande och erfarenheter (Moran, 2001). Här försöker forskaren få 

intervjupersonen att komma i kontakt med medvetandet och erfarenheter för att formulera 

dem i ord och finna mönster (Moran, 2001). Fenomenologin kunde inte heller användas, 

då det inte är bara mönster vi studerar, utan en blandning av både mönster och mening. 

Alltså en blandning av fenomenologin och hermeneutiken. Det här ledde till diskussion 

kring fenomenologisk hermeneutik där intresset riktas mot levda erfarenheter och inte 

personen (SBU, 2014), men var inte heller möjligt då vi vill åt både personen och 

erfarenheter.  

 

Den narrativa ansatsen stämde bäst in i vår studie och används främst för att öka 

kunskapen kring mening och mönster i personers berättelser om sig själva (SBU, 2014). 
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Det här kan kopplas till studiens syfte som ämnar undersöka om val av 

högengagemangsprodukter påverkas av vilken grad en individ övervakar sitt beteende, 

genom att undersöka om vi ser ett mönster mellan högt- och lågt självövervakande 

individer och val av högengagemangsprodukt. Mishler (1986) tar även upp att den 

narrativa metoden är lämpligt vid studier som ämnar ta del av individens identitet och 

medvetande, samt hur dessa utvecklas över tid (Mishler, 1986; Riessman, 2008a). 

Identitet och medvetande är något som kan kopplas till självövervakning, då det här 

medför ett kameleont liknande beteende och det i sin tur medför olika identiteter vid olika 

situationer (Snyder, 1974). För att få en djupare och bredare förståelse kring fenomenet, 

analyseras även intervjutexterna för att se varför samband mellan självövervakning och 

varumärke finns. I denna typ av forskning är själva berättelsen i fokus, alltså vad 

respondenterna berättar och hur de berättar (Riessman, 2008a). Att analysera hur de 

berättar sina historier och inte bara vad de berättar, ökar trovärdigheten för vår studie då 

självövervakning är ett laddat ämne. Exempelvis kan respondenterna ha svårt att 

identifiera sig som en person som anpassar sitt beteende efter situation, då det här kan 

tyda på att personen “vänder kappan efter vinden” och den frasen är oftast inte positivt 

laddad. Därför krävs det att vi inte bara lyssnar till vad respondenten faktiskt säger utan 

vad den menar. Respondenten kanske inte väljer att säga rakt ut att den anpassar sig efter 

en situation men den säger det här indirekt via sin berättelse och då gäller det att vi 

uppfattar det här. 

 

Intervjukontexten och intervjuaren har stor påverkan på den narrativa datan som 

analyseras. De narrativa utsagorna från intervjupersonerna skapas tillsammans mellan 

intervjuperson och intervjuaren. Sociala, kulturella och personliga faktorer påverkar hur 

respondenterna förstår olika saker (Riessman, 2008a, Mishler, 1986). Reissman (2008a) 

säger att vi genom vår närvaro och sätt att lyssna samt fråga påverkar vad och hur 

respondenten väljer att berätta. Det här är viktigt att vi tar i beaktande då vi sitter i 

intervjusituationen men även efteråt då vi analyserar den data vi fått in. I nästa avsnitt 

beskriver vi hur materialet har insamlats genom vår och intervjupersonens närvaro. 
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3.3 Material  

3.3.1 Omständigheter kring datainsamlingen 

Vid användning av den narrativa metoden är intervjukontexten av stor betydelse 

(Riessman, 2008a; Mishler, 1986). Vi vill att studien skall komma åt verkligheten i 

största möjliga mån, vilket gjorde att vi ville att våra respondenter skulle känna sig trygga 

i miljön de befann sig i för att kunna besvara frågorna ärligt. Vi valde det här 

tillvägagångssätt baserat på att otrygghet är en av de största anledningarna till att personer 

visat sig ljuga eller i alla fall inte tala sanning i lika hög grad (Whitty, 2002). Intervjuerna 

utfördes därför hemma hos intervjupersonerna, så länge det var möjligt för dem. Då vår 

teori är att människor anpassar sig efter situation och miljö baserat på det Snyder (1974) 

sagt, tror vi att utsagorna från intervjupersonerna hade varit annorlunda om de befunnit 

sig i exempelvis ett bibliotek istället för hemma hos sig själva. En stelare miljö medför 

stelare svar och en slappare mer trygg miljö medför ärligare svar. Det här speciellt för de 

högt självövervakande individerna och på den grunden valdes hemmet som kontext.  

3.3.2 Datainsamlingsteknik 

Rapporten består av primärdata. För att kunna samla in det primära materialet använde vi 

oss av kvalitativa intervjuer med personer som anses ha hög- eller låg grad av 

självövervakning. Det här är en flexibel metod (Morgan, Ataie, Carder & Hoffman, 2013) 

då olika frågor kan ställas till olika personer (Alvehus, 2013) och krävdes i det här fallet 

då möjlighet gavs för följdfrågor och omkonstruering av frågor utifrån situation eller 

person. Att vi kunde konstruera om intervjun utifrån person, gjorde att vi kunde skapa en 

så bekväm miljö som möjligt för respondenten, samtidigt som vi kunde få ut så mycket 

information som möjligt. Denna flexibla metod gav oss även möjlighet att lära oss av 

misstag från första intervjun till andra, då dessa inte behöver vara likadant utformade varje 

gång (Lind, 2014). Huvudsyftet var istället att få ärliga svar utifrån våra ämnesområden 

vilket Lind (2014) menar är det viktigaste. Det här kan ses som något nödvändigt då det är 

första gången vi befinner oss i forskarfältet och har ingen spetskompetens inom 

vetenskapen. Intervjuerna transkriberades för att sedan överföras till text och materialet 

bearbetades vid flera tillfällen. Hur dessa personer valdes ut följer i nästa avsnitt. 
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3.3.3 Urval och urvalskriterier 

Ett urval på tio personer var en utgångspunkt, då fylliga intervjuer med kvalitet 

prioriterades  vilket Morse (2000) menar är viktigt. Anledningen till ett urval på tio 

respondenter är för att ett fåtal objekt är det vanligaste sättet inom kvalitativ forskning 

(Lind, 2014). Urvalet skedde genom att kombinera bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013) 

med ett snöbollsurval (Noy, 2008), där två lättillgängliga personer som ansågs vara hög- 

respektive låg självövervakande valdes (bekvämlighetsurval) för att dessa personer sedan 

skulle skicka vidare oss till likartade personer (snöbollsurval). Förhoppningen var att denna 

kombination skulle leda oss till ett urval av personer där hälften är mer självövervakande 

än de andra, vilket skulle ge en rättvisare bild vid jämförelsen av dessa två 

personlighetstyper. Ett problem som uppstod var att personen vi intervjuat inte alltid 

skickade oss till en person av samma självövervakningsgrad. Vi fick dock ihop lika många 

personer som gränsade till vardera grupp, vilket gjorde att resultatet vi hoppats på vid denna 

typ av urval ändå uppnåddes.   

 

Vidare fokuserar studien på ungdomar (18-30) då dessa är mer modemedvetna än äldre 

(Roy, Sethuraman och Saran, 2016). Att ta en ålder mellan 18-30 är en bra avgränsning 

för att kunna avgöra om personlighetsvariabler påverkar och inte demografiska variabler 

(såsom utbildning och inkomst) då individer oftast senare i livscykeln har en stabilare 

ekonomi och utbildning (Arbetslivsinstitutet, 2006). 

3.3.4 Kategorisering av respondenternas personligheter 

För att avgöra huruvida en person hade hög- eller låg grad av självövervakning ställdes 

frågor om hur personen skulle reagera i olika situationer. Om personen i de flesta 

situationer skulle anpassa sitt beteende efter signaler utifrån, ansåg vi dem vara mer 

självövervakande (Snyder, 1974). De med låg grad av självövervakning anpassar sig inte 

efter omgivningen i samma grad. Utövar dessa en viss anpassning, så styrs dem av 

känslor inifrån (de har starka känslor om vad som är ett rätt beteende i situation) 

(Riesman, 1955; Snyder, 1974). Om respondenten beskrev sig agera som en individ med 

hög självövervakning i fler situationer än vad denne agerade som lågt självövervakande, 

klassades respondent som hög. Däremot om respondenten agerade både som individer 

med hög- och låg självövervakning i ungefär lika många situationer klassades 

respondenten som mellan. Samma gällde för de med låg självövervakning, då 
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situationerna där de agerade som lågt självövervakande vägde över situationer där de 

agerade som individer med hög självövervakning. 

3.4 Analys 

I ett första steg analyserades och systematiserades materialet med hjälp av en kvalitativ 

kategoriserande och tematiserande metod, i det här fallet genom en kvalitativ 

innehållsanalys för att hjälpa till att finna mönster (SBU, 2014). Datamaterialet 

kategoriserades sedan i huvud- och underkategorier. Därefter följde tolkning av 

kategorierna utifrån Snyders (1974) teori om självövervakning och Goffmans (2009) 

dramaturigska modell. Kategorierna lades sedan in i den teoretiska referensramen och 

bildade en helhet (SBU, 2014). Den här typen av dataanalys valdes var för att undvika 

upprepning, vilket skulle vara fallet om intervjuerna presenterades var för sig.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

För att vårt forskningsresultat skall ha något vetenskapligt värde finns två krav: 

reliabilitet och validitet (Ejvegård, 2003). Med reliabilitet menas att resultatet skall vara 

tillförlitligt och Bell (2000) beskriver det här som att den mätning som görs skall få fram 

samma resultat, vid olika tillfällen där förhållanden är detsamma som vid det första 

tillfället. Validitet innebär istället att resultatet skall vara giltigt, med andra ord att 

forskaren mäter det som den ämnar mäta (Ejvegård, 2003; Bell, 2000).  

 

För att mäta reliabiliteten har vi under vår privattid och arbetstid gjort stickprov på olika 

personer som funnits tillgängliga, genom att ställa frågor och finna mönster. Dessa 

personer har varit familjemedlemmar, arbetskollegor och bekanta. Då vi sett att svaren 

pekat åt de håll vår hypotes beskriver, anser vi att det här har ökat vår reliabilitet. Till 

vilken grad det här har ökat är svårt att säga. Vidare mäter studien det den ämnar 

undersöka, då kläder är en högengagemangsprodukt med symboliskt värde (Martin, 

1998). Våran teori är generell, det vill säga tillämpbar på alla, då alla är mer eller mindre 

självövervakande enligt Snyder (1974). Det här gör att vi kan undersöka vilken individ 

som helst och se hur utfallet i en köpprocess av kläder kan tänkas bli. I den här studien 

avgränsar vi oss dock till ungdomar (se 3.2.3 urval och urvalskriterier). 
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Eftersom kvalitativ metod bidrar till breda svar (Lind 2014) har vi kunnat få många olika 

svar som skiljer sig åt. Det här medförde både för- och nackdelar då vi lät respondenterna 

uttrycka sina svar med egna ord och på det sättet nådde en större förståelse för vårt ämne. 

Samtidigt medförde det här komplikationer med att sammanställa resultaten då de olika 

svaren inte alltid gick att helt tydligt koppla samman. Med en kvantitativ metod är det 

intervjuaren snarare än respondenten som sätter begränsningarna (Starrin & Renck, 

1996). Det här skulle alltså ha bidragit till mer lika svar då det blir statistiskt lättare att 

räkna ut vad respondenterna tycker. Dock hade det inte gett oss en förståelse, utan endast 

ett samband. Genom att vi var två personer som dels ställde frågor men även två som 

tolkade svaren, gjorde att vi kunde se att vi båda uppfattat respondenternas svar på 

liknande sätt. Vilket vi även anser som nödvändigt, då tolkningen är den största risken 

med den här studien och mycket av resultaten grundar sig på tolkningen av oss författare. 

Vi kunde sedan koppla de olika respondenternas svar till varandra genom denna tolkning, 

vilket gjorde att även om respondenterna inte svarat likadant kunde mönster ändå synas. 

Det här gjorde att vi ansåg resultatet som trovärdigt och giltigt. Genom att vi båda 

uppfattat svaren på samma sätt och hade en öppen diskussion om hur vi tolkade svaren 

ansåg vi att intervjuerna var lyckade. 

3.6 Omfattning och begränsningar 

Begränsade resurser gör att vi måste inrikta oss på svenska marknaden. Ett 

individualistiskt land präglas av högre självövervakning än kollektivistiska länder (Lee & 

Workman, 2014). Det här innebär att vi endast kan undersöka ett individualistiskt land, 

då Sverige enligt World Values Survey (2015) rankas som sådant. Resultaten hade 

möjligtvis sett annorlunda ut om man gjorde det här i ett kollektivistiskt land istället där 

självövervakning allmänt är lägre (Lee & Workman, 2014). Väldigt få länder är antingen 

det ena eller det andra, utan har olika grader av kollektivism och individualism (Tengblad 

& Ohlsson, 2010) men i Sveriges fall väger den individualistiska kulturen över (World 

Values Survey, 2015). Resultatet skulle kunnat bli annorlunda i ett annat land vilket gör 

det här till en begränsning i vår forskning.  

3.7 Etiska överväganden 

Den här studien skall stämma överens med de fyra etiska riktlinjerna inom 

vetenskapsområdet. Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) är i det här fallet 
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uppfyllt då våra respondenter har fått veta studiens syfte innan träffen samt innan 

intervjuns påbörjande. Samtyckeskravet går ut på att undersökningdeltagarens samtycke 

för intervjun som skall inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002), vilket är uppfyllt då ingen har 

tvingats till intervju. Konfidentialitetskravet säger att deltagarnas personuppgifter skall 

ges konfidentialitet och dessa skall förvaras på ett sätt som deltagaren önskar 

(Vetenskapsrådet, 2002) och ingen av deltagarna önskar anonymitet. Även 

Nyttjandekravet som handlar om att personuppgifterna endast skall användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002) är uppfyllt. Att använda uppgifterna för 

andra ändamål är inte aktuellt.   
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4. Empiri 

4.1 Beskrivning av respondenterna 

Av våra tio respondenter hamnade tre som klart höga och tre som klart låga. Bland de 

fyra övriga hamnade tre som något högre och en hamnade närmare de låga i 

självövervakningsskalan. Den enskilde respondent som hamnade mer åt graden låg 

självövervakning reagerade i många fall precis som de med låg självövervakning, men 

drag av hög självövervakning syntes också och hamnade därför inte som klart låg. Vi 

väljer att inte ta upp våra motiveringar till varför varje enskild individ klassades i de 

kategorier de hamnat i, då det kan bli omfattande och skapa en förvirring. Därför tas 

motiveringen upp som en bilaga längst ner i rapporten, för den läsare som är intresserad 

av att läsa bilagan och visar att vi har grundat klassificeringen på information från 

respondenterna.  

 

 

  Tabell 4.1 Kategorisering av respondenterna 

4.1.2 Val av tre berättelser  

I nästa avsnitt kommer vi ta upp en person från varje kategori (respondent 2, respondent 8 

& respondent 7) genom en kortfattad berättelse och det kan redan här vara nödvändigt att 

diskutera varför bara ett antal på tre respondenter väljs ut samt varför just dessa tre väljs. 
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För att undvika att läsaren blir förvirrad, vilket vi tror skulle vara fallet om varje enskild 

respondent presenterades genom berättelser, väljer vi ut en respondent som är typiskt lik 

sin kategori. Det vill säga någon som är väldigt högt- eller lågt självövervakande, samt 

någon som är precis mellan. I kategorin hög självövervakning valdes respondenten med 

högst modemedvetenhet och i kategorin låg självövervakning valdes respondenten med 

lägst självövervakning medan i spannet mellan självövervakning valdes någon som 

ansågs ha mellanhög modemedvetenhet. På det här viset bildas kontraster, vilket gör det 

tydligare för läsaren att skilja på respondenterna. Vi är dock medvetna att det här kan ses 

som en manipulation (att det blir för teoretiskt) då någon sällan är bara högt- eller lågt 

självövervakande i verkligheten. På grund av den anledningen presenterar vi även de 

andra respondenterna i varje kategori mer generellt under varje berättelse.  

4.2 Hög självövervakning  

4.2.1 Anton (Respondent 2) 

Taket är högt, väggarna är vita och fönstren är stora. En känsla av lyx är vad vi möts av 

och på bordet framför oss ligger en rad modetidningar prydligt placerade i en hög. Mitt 

emot oss sitter Anton. Han berättar att han är 23 år och studerar ekonomi på Högskolan i 

Skövde, samtidigt som han extraknäcker på en ICA butik. Samtalet fortsätter och vi 

börjar diskutera sociala medier och Anton uttrycker att han trots sociala mediers 

popularitet inte är särskilt aktiv här (publicerar något mellan 3-5 gånger per år), men när 

han väl är aktiv är han väldigt försiktig med vad som publiceras. Försiktigheten går även 

att koppla till Antons vardag, då han berättar att han är en lugn och sansad individ som 

gärna observerar sin omgivning innan han väljer att agera. Han säger att han har lätt för 

att anpassa sig till olika personer samt situationer och går därför bra ihop med alla (både 

hemma & arbetet). Anton fortsätter berätta att om någon på jobbet skulle säga ett skämt 

som han inte tycker är kul, hade han ändå skrattat med för att inte verka otrevlig och för 

att undvika uppmärksamhet mot honom (smälta in). Samtidigt förklarar han att om det 

istället skulle handla om ett seriöst samtalsämne som berör Antons värderingar och hans 

åsikt är annorlunda, väljer han att säga sin åsikt endast om det skulle bidra med någon 

effekt till diskussionen (exempelvis påverka dem att ändra syn).  

 

Ett annat ämne Anton uttrycker sitt intresse för är mode och berättar att han kan ägna 

mycket tid åt att kolla olika modevisningar via internet. Han förklarar att dessa 
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modevisningar fungerar som inspiration när han skall handla kläder och att han ofta 

använder sig av företagens egna hemsida eller butiker för att shoppa. Anton nämner att 

shoppingen oftast sker på Nordiska Kompaniet i Göteborg som är ett köpcenter med olika 

butiker från olika varumärken (Armani, Tiger of Sweden, Gant, Ralph Lauren, etcetera). 

Här brukar han mest handla presenter till nära och kära. Storhandling av kläder sker 

ungefär två gånger om året (2 x 20 000 kr). Småköp inträffar ungefär 10 gånger om året 

och ett sådant typ av köp kan vara en tröja som köps in för exempelvis 1000 kr. Han 

börjar berätta om annonser och hur han lägger vikt vid bilden men sällan texten som står 

med i annonsen. Antons intresse i kläder blir tydligt då han säger att han gillar att klä upp 

sig när situationen tillåter och klär sig ofta efter vad som är lämpligt i en situation och 

beskriver det här som “jag hade inte gått till en maskerad fest, utan att klä ut mig”. 

4.2.2 Generell presentation av respondenterna i kategorin med hög 

självövervakning 

Alla i den här kategorin tenderar att fråga de närmsta (sambo och vänner) om råd vid köp 

av kläder. Respondent 1 väljer dock att inte göra det här alls men nämner samtidigt att 

hon vid tidigare tillfällen frågat vänner. Ingen av respondenterna hämtar inspiration av 

kläder från folk de ser på stan eller vänner, utan snarare från sociala medier som 

exempelvis reklam på nätet, instagram, streamade modevisningar etcetera. Skyltfönster 

och skyltdockor i butiker nämns också som inspirationskälla för vissa av de konsumenter 

med hög självövervakning. Vad gäller annonser kollar alla tre respondenter endast på 

bilden i en annons och sällan på texten för att exempelvis se vilken kvalité eller material 

produkten har. 

 

Kvalitet anses som en viktig aspekt när kläder köps enligt respondent 2 och respondent 3, 

dock är även “märket väldigt viktigt” för respondent 2 (som han själv uttrycker det). 

Varumärken nämns inte som något viktigt för respondent 3 men uppger samtidigt att han 

köper jackor och skor från små svenska varumärken. Respondenterna 2 och 3 handlar 

ofta kläderna direkt från varumärkets egen hemsida, det här är inget respondenten 1 tar 

upp och väljer att handla kläder från lågprisbutiker som H&M och JC. En intressant 

aspekt respondent 1 tar upp är att hon hade valt att köpa märkeskläder om ekonomin var 

stabilare och säger “jag har en grej att jag alltid tycker det dyraste är det snyggaste”. Att 

kläderna skall se bra ut och ha bra design är också något alla tre respondenter anser som 

viktigt. Det blir ganska tydligt att dessa konsumenter värdesätter annat än just funktionen 
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i klädesplagg då alla tre respondenter rankar funktionen sist, alltså som det minst viktiga 

vid ett köp. En intressant aspekt Respondent 1 tar upp här är då hon rankar kvalitet som 

oviktigt, men märke som desto viktigare. Hon är alltså villig att betala mer endast för 

varumärket trots att den inte håller upp till kvalitén, “om jag hade haft mer pengar så 

troligtvis hade jag brytt mig mer om märke faktiskt, sen priset, sen kvalité och sedan 

funktion”.  

 

Ekonomin är inget som hindrar respondent 2 att handla märkeskläder och gör det 

uteslutande, samt anger känslan av exklusivitet, bättre service och omedveten 

identitetsskapande som en anledning till det här. Som tidigare nämnt handlar även 

respondent 3 oftast jackor, jeans och skor från dyrare varumärken (mindre företag) medan 

basplagg som exempelvis linnen och kalsonger köps från lågprisbutiker. Precis som 

respondent 2 nämner även respondent 3 service som en anledning till köp av 

märkeskläder. En gemensam aspekt för respondent 2 och respondent 3 (som handlar mer 

märkeskläder) är att de uttrycker att de är lojala mot ett visst varumärke medan 

respondent 1 inte säger sig vara lojal, men uttrycker samtidigt att ett specifikt varumärke 

(Burberry) är en favorit då märket utstrålar “lyx och exklusivitet”. Kvalitet och image hos 

varumärket nämns som en anledning till lojaliteten av både respondent 2 och respondent 

3. Dessa två respondenter, vars lojalitet går att koppla till varumärken, anger även att 

kläder används för att uppnå social acceptans i olika sammanhang som till exempel vid 

festliga tillfällen.  

 

För att få en tydligare bild av vad och hur ofta dessa konsumenter handlar går vi nu 

igenom hur inköpen fördelas mellan Fast Fashion butiker och Luxury Fashion butiker för 

dessa konsumenter med hög självövervakning. Respondent 2 som är intresserad av mode 

handlar sällan i Fast Fashion butiker, utan endast vid tillfällen då plagget skall användas 

en gång exempelvis. Respondenten blir tillfrågad hur många gånger han handlar på H&M 

och svarar “om jag är riktigt snäll, så kan jag väl säga två gånger per år och då är jag 

snäll”. Vad gäller Luxury Fashion sker inköp här oftare, eller i alla fall få gånger men 

större kvantiteter, “Rediga shoppingar två gånger per år och sen kan jag göra enstaka 

köp här och var. Så kanske två stora köp per år och kanske 10 små”. Vad gäller 

respondent 1 tenderar hon att handla Fast Fashion ungefär två gånger i månaden, medan 

Luxury Fashion sker var tredje månad och anger priset som en orsak till att köp av 

Luxury Fashion sker sällan.  
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Respondent 3 visade sig handla i Fast Fashion butiker ungefär 4-5 gånger om året och 1-2 

gånger om året i Luxury Fashion butiker. För personer med låg självövervakning såg 

dessa mönster lite annorlunda ut, dels på grund av den låga självövervakning och 

intresset för kläder verkade spela en roll.  

4.3 Låg självövervakning 

4.3.1 Christoffer (Respondent 8) 

Rummet är stort men ändå hemtrevligt. Vi sitter tillbakalutade i en röd soffa hemma hos 

Christoffer och mellan oss har vi ett bord. Han ser avslappnad ut men ändå spänd i väntan 

på vilka frågor han kan tänkas komma att få. Att frågorna skall handla om personlighet 

och konsumtion av kläder vet han men inte mer än så. Christoffer inleder intervjun 

genom att berätta om sig själv, att han är 30 år och jobbar som personlig assistent. Han 

börjar sedan prata om sociala medier och hur han inte alls bryr sig om vilka bilder av 

honom som finns där. Christoffer berättar också om att han inte bara gör saker för social 

acceptans utan han gör vad han själv känner är rätt för honom. Är ett skämt inte kul 

skrattar han inte för att göra andra nöjda. Han går sedan efter några frågor in på djupet 

och berättar att han kan koncentrera sig bättre när han är hemma än ute bland andra 

människor och det här bidrar till att han oftare skrattar hemma än på bio om något är kul, 

men han kan lika gärna lägga till ett skratt på bio eftersom han inte bryr sig om vad de 

andra på biografen tycker. Vi kommer djupare in i diskussionen och går över till 

Christoffers arbetsplats och han berättar att han inte tvunget gillar sina arbetskamrater, 

vilket bidrar till att han hellre dansar på en privat fest än på ett julbord med jobbet. Efter 

lite mer prat om vem han själv är går vi över till att prata om kläder. 

 

Här är han kortfattad och säger att han inte gillar kläder. När Christoffer handlar vill han 

att det skall gå snabbt och oftast vet han vilken typ av plagg han vill ha innan han går in i 

en butik, vilket gör köpprocessen ganska kort här. Han berättar att “snabbt in och snabbt 

ut” är något han vill uppnå när han går in i klädbutiker för att handla och säger att han 

inte frågar om råd när han skall handla kläder, gör han det här skulle det vara flickvännen 

han frågar. Intresset av kläder hos Christoffer är lågt och han ägnar gärna sin tid åt andra 

grejer han finner mer intressanta. Diskussionen mellan Christoffer och oss fortsätter och 

vi börjar prata om annonser istället. Han säger att han kollar på bilden först och främst i 
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en annons, men tillägger lite senare att han även kollar på texten för att se i vilken butik 

produkten säljs i. Det här gör han endast om han är intresserad av plagget i annonsen, 

annars är det bilden som står i fokus.  

 

Han går vidare och börjar prata om hur han ser på kläder och vad han tycker är viktigt 

här. Ett lågt pris är något som nämns tidigt i samband med att det skall vara bekvämt och 

han säger tydligt att han hellre lägger pengar på annat än kläder. Det här är något 

Christoffer antyder flera gånger under vårt samtal på olika vis. Samtidigt säger han att 

han är beredd att lägga pengar på saker som han inte köper så ofta då han vill ha kvalitét 

och kvalité håller längre. Skor samt jeans är något han framhåller som exempel. 

Christoffer handlar alla kläder, förutom jeans, från Fast Fashion butiker och det här sker 

högst två gånger om året och han nämner att han aldrig spenderar mer än 1500 per år på 

kläder. 

4.3.2 Generell presentation av respondenterna i kategorin med låg 

självövervakning 

Alla tre respondenter uppger att de inte frågar mer än de i sin närmaste omgivning om råd 

vad gäller kläder och två av dem (respondent 8 & 10) säger att de knappt aldrig frågar om 

råd. Vad gäller inspiration svarar respondent 8 och respondent 9 att de enbart hämtar 

inspiration från sig själva och kollar ej på sin omgivning. Det här skiljer sig för 

respondent 10 som säger att hon omedvetet får inspiration från instagram (hon hämtar 

alltså inte aktivt in inspiration) och nämner även att hon oftare tar inspiration från live 

personer än det hon ser på sociala medier. Både respondent 9 och respondent 8 vet redan 

innan de går in i affären vilket typ av plagg de letar efter. Det betyder inte att de vet exakt 

vad de letar efter i form av en klar bild, men de vet att de letar efter en t-shirt eller ett par 

jeans och går in i butiken för att handla det här. Vad gäller annonser fokuserar alla tre på 

bilden, men två av tre (respondent 8 och respondent 9) nämner att de kollar pris eller 

vilken affär plagget säljs i medan respondent 10 är enbart intresserad av bilden. Alla tre 

uppger att plagg som de kan använda länge gärna får vara lite dyrare, men i övrigt köper 

de oftast fast fashion även om två respondenter (nummer 8 och 10) nämner att de ibland 

kan köpa märkeskläder (2 gånger om året). Anledningen till köp av märkeskläder är 

kvalitet, eftersom det i längden blir billigare då det håller längre. Här tas skor, jeans och 

jackor upp som de enda produkterna där respondent 8 och respondent 9 är villiga att 

spendera mer pengar på. För respondent 9 har varumärke ingen betydelse men hon är 
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ändå villig att spendera extra pengar om det skall användas en längre tid och om 

produkten är prisvärd. Pris nämns som en anledning till köp av billigare klädmärken av 

alla tre respondenter, endast respondent 9 nämner kvalitet som viktigt vid köp. Även 

bekvämlighet anses viktigt av såväl respondent 8 som respondent 9, medan respondent 10 

tycker att utseende är viktigare och ingen av de tre respondenterna anser sig lojala mot 

något specifikt varumärke.  

 

Vad gäller fördelningen av inköpen mellan Fast Fashion och Luxury Fashion, handlade 

respondent 8 och respondent 9 nästan aldrig Luxury Fashion. En annan gemensam aspekt 

är att båda uppger att de inte är särskilt intresserade av mode och har alltså ganska lågt 

intresse för den här produktkategorin. Respondent 8 uppger att han handlar i Fast Fashion 

butiker ungefär två gånger per år och i Luxury Fashion butiker handlar han endast jeans 

(vartannat år) och skor (vart fjärde år). För respondent 9 sker shopping i Fast Fashion 

butiker en gång i månaden och aldrig i Luxury Fashion butiker. Konsumtionen av kläder 

är här relativt låg. Det här skiljer sig för respondent 10 som anser sig vara modemedveten 

och handlar på Gina Tricot ungefär en gång i veckan och Luxury Fashion en gång om 

halvåret. Här är konsumtionen relativt högre, dock är konsumtion av Fast Fashion högre 

än Luxury Fashion. 

4.4 Spannet mellan låg och hög grad av självövervakning 

4.4.1 Kristina (Respondent 7) 

Vi befinner oss på Andersbergs området i Halmstad för att intervjua Kristina Dalali. 

Theres knackar på dörren och en glad och ivrig Kristina öppnar dörren. Det syns på 

hennes ögon och kroppsspråk att hon tycker det här är spännande, samtidigt lite nervöst 

eftersom att hon inte vet om hon kommer svara “rätt”. Vi förklarar för Kristina att det inte 

finns något rätt eller fel i vår studie och berättar sedan vad intervjun går ut på. Ett lugn 

lägger sig över henne och vi börjar intervjun efter inledande snack i syfte att neutralisera 

stämningen. Hon berättar om sig själv som person och tar upp att hon är 23 år gammal 

samt jobbar inom socialen.  

 

Diskussionen fortsätter och Kristina förklarar för oss att hennes behov av bekräftelse är 

stort, i alla fall när det kommer till hennes utseende men inte beteende. Hon uppger att 

mycket bilder på sig själv laddas upp på sociala medier, samt att vid uppladdningen av 
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dessa läggs en del tid ner (30 minuter) och den främsta anledningen till att hon publicerar 

bilder är för att få bekräftelse. Vi lämnar de sociala medierna och går tillbaka till 

verkligheten istället för att se hur Kristina beter sig i vardagen. Vi tar upp olika tänkbara 

scenarier från vardagen och frågar henne hur hon hade agerat i de olika situationerna. Ett 

scenario handlar om hur hennes kollega hade sagt ett skämt som hon inte tycker är roligt 

och alla andra skrattar. Kristina medger att hon inte hade lagt till ett skratt för att smälta 

in utan bara lett då hon har svårt att skratta falskt. Däremot skulle hon skratta mer åt en 

film i en biosalong än hemma på grund av att stämningen i biosalongen är roligare. Att 

prata i grupper har Kristina inga problem med och hon vågar säga sina åsikter på möten, 

trots att ingen annan gör det.  

 

Klädvalen är också något Kristina anpassar efter situation för att inte verka annorlunda 

och säger “asså.. vet jag att man kan ha klänning då har jag på mig klänning. Vet jag att 

dem kanske skulle ha på sig byxor, då har jag ju byxor. Det är ju ändå lite så, man frågar 

folk vad dem skall ha på sig på festen”. Kläder tycker hon är roligt och söker oftast efter 

inspiration på Instagram. Ungefär 30 000 - 40 000 kr spenderas på kläder, dock mer Fast 

Fashion än Luxury Fashion. Inköp av Fast Fashion sker 1-3 gånger i månaden och 

Luxury Fashion två gånger om året. Ett lågt pris är inte den viktigaste aspekten, utan hur 

snyggt plagget är och hur det sitter på henne. Eftersom inte märket spelar någon roll utan 

utseendet, så kan plagget komma från vilket företag som helst och hon påstår sig därför 

inte vara lojal mot något märke. En tröja kan alltså kosta 20 kr eller 2000 kr, bara det är 

snyggt.  

4.2.2 Generell presentation av respondenterna i spannet med hög- och låg 

självövervakning 

4.4.2.1 Närmare låg 

Respondent 6 hamnade närmare låg och fokuserade på bilden i en annons men nämnde 

även att han ser till texten i form av pris. Inspiration vad gäller kläder kommer oftast från 

butiken, annars utgår respondenten endast ifrån sig själv. Mycket av rådgivningen han får 

kommer från både närmaste familjen och personalen i butiken, eftersom han inte vågar 

lita på sig själv då han anser sig själv som inte särskilt modemedveten. Pris, kvalitet och 

bekvämligheten hos klädesplagget är de viktigaste egenskaperna enligt respondenten, 

medan varumärket har den minsta betydelsen. Respondenten säger att han själv är lojal 
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men anledningen är inte att han gillar varumärket hos plagget, utan istället att han köper 

från en viss affär tills han tröttnar och nämner att han använder kläderna för social 

acceptans i olika sammanhang. Varken mycket pengar eller tid läggs på kläder och han 

uppger att han handlar Fast Fashion en gång om året medan inköp av Luxury Fashion 

skett en gång i hans liv och handlade om en kostym. 

4.4.2.2 Närmare hög 

Alla tre (respondent 4, 5 & 7) som hamnade på gränsen mot hög självövervakning i det 

här spannet säger att de hämtar inspiration utifrån och tar upp instagram som primär 

inspirationskälla, men nämner även inspiration från folk på gatan. När respondenterna ser 

på en annons väljer de att fokusera på bilden, bara respondent 5 säger att hon läser texten 

och det här gör hon endast då hon är intresserad av produkten i annonsen. Det hon vill få 

ut av texten är att få reda på vilket material klädesplagget är tillverkat av.  

 

Ingen av respondenterna uppger att de är lojala mot ett visst märke, men har dock tydliga 

favoritbutiker som de oftare handlar ifrån och anger även flera olika anledningar till 

varför de väljer just dessa butiker. En av dessa anledningar och den största är den service 

som de erbjuder i dessa butiker. När de handlar märkeskläder är det för kvaliteten i 

produkterna och produkter där de anser kvalitet som viktigt är skor, jackor och väskor. 

Dock tar två av respondenterna (nummer 7 och 5) upp att fler märkeskläder skulle köpas 

om de hade haft en stabilare ekonomi, samt att de kollar mer på hur plagget ser ut än 

varumärket. En av dessa (respondent 5) tar även upp vikten av billigt pris vilket 

respondent 4 också gör men tänker inte på kvalitet. För respondent 7 är pris och kvalité 

oviktigt. 

 

Inköp av Fast Fashion och Luxury Fashion ser olika ut för de olika respondenterna. 

Respondent 4 handlar Fast Fashion ungefär nio gånger om året och respondent 5 säger att 

hon i genomsnitt handlar Fast Fashion två gånger i veckan medan för respondent 7 sker 

det någon gång i månaden. Inköp av Luxury Fashion sker mer sällan, för respondent 4 är 

det nästan aldrig medan för respondent 5 och respondent 7 blir det kanske två gånger om 

året. 
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5. Analys och resultat 

5.1 Skillnader i konsumentbeteendet beroende på självövervakningsgrad  

5.1.1 Hög självövervakning 

Behovet av social acceptans visar sig i variationen i beteendet mellan den främre- och bakre 

regionen. I dagligt tal skulle det här kunna beskrivas som skillnaden mellan beteendet 

hemma (bakre) och beteendet utanför hemmet (främre). Beteendet tenderar även att skilja 

sig åt när individen befinner sig i olika situationer (olika publiker i den främre regionen) 

(Goffman, 2009). Skulle behovet av acceptans inte vara stort hade variationen i beteendet 

varit mindre, då det tyder på att personer som ändrar beteende i varje social situation gör 

det för social acceptans (Snyder, 1974). Det här tar uttryck i kläder då individer med hög 

självövervakning handlar mer Luxury Fashion, vilket kan förklaras genom att dessa kläder 

är populära av andra anledningar än funktionen (Fionda & Moore, 2009). Luxury Fashion 

bidrar till mening och identitetsskapande (Fionda & Moore, 2009) vilket hjälper individer 

med hög självövervakning att lyckas få en önskad identitet i en social situation. Hur det här 

sätter mönster i klädkonsumtionen följer nedan.  

5.1.1.1 Beteende kopplat till kläder 

Likheter vi har kunnat se vad gäller klädval för de med hög självövervakning är att dessa 

hämtar inspiration från en större krets än de med låg självövervakning. Det här kan 

kopplas till Leung et al.(2015) som också menar att självövervakning påverkar hur stor 

inspirationskrets en konsument har. Ju högre självövervakningsgrad desto större krets. I 

vår studie uppger ingen av respondenterna som klassas som högt självövervakande att 

vänner eller folk på stan påverkar dem, däremot säger de att de hämtar inspiration från 

Fashion Shows (streamar via datorn), instagram och skyltdockor. Det här stämmer 

överens med Leung et al. (2015) även om de menar att bara klasskompisar och folk på 

stan är de som påverkar de med hög grad av självövervakning. Vår studie har alltså funnit 

att kretsen är något större än vad tidigare forskning visar på. Skillnaden i 

inspirationskretsen går dock att förknippa med självövervakning precis som Leung et al. 

(2015) menar och kan grunda sig att de förstnämnda uppfattar signaler i högre grad än de 

med låg självövervakning (Snyder, 1974) och är måna om vilka signaler de sänder till sin 

publik i den främre regionen (Goffman, 2009). Det här bidrar till att dessa individer 

sträcker sig längre än “nödvändigt” vad gäller inspiration för att tillfredsställa behovet av 
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social acceptans. De är alltså villiga att göra en större ansträngning och kläder används 

för att tillgodose det här behovet. Eftersom det är mer sociala medier, videoklipp och 

skyltdockor som är inspirerande för dessa individer, leder det här tankarna till att det är 

bilden som är av betydelse (vad det ser ut att signalera) snarare än vad som egentligen 

signaleras från individen.  

 

Bildens betydelse visar sig även i annonser då både de med hög- och låg självövervakning 

fokuserar på bilden i en annons. Det här beteendet som främst återfinns hos de med hög 

självövervakning (Yu, et al., 2003) blir däremot osäkert i vår studie då bilden har visat sig 

vara i fokus även för de med låg självövervakning. Det finns dock detaljer som skiljer 

personligheterna åt vad gäller denna aspekt, vilket tas upp under rubriken 5.1.2.1 beteende 

kopplat till kläder för de med låg självövervakning. Att de med hög självövervakning 

endast kollar på bilden kan grunda sig i att dessa uppfattar signaler i hög grad (både vad de 

sänder för signaler och vad de får för signaler av omgivningen) (Snyder, 1974). Kläderna 

i en annons kan uppfattas som att det här sättet att klä sig är allmänt accepterat och behovet 

av att social acceptans uppfylls om de själva använder dessa kläder. De utgår alltså ifrån 

bilden för att skapa en önskad identitet i en situation. Bilden blir här viktigare än explicita 

funktionen produkten tillfredsställer och kan kopplas till Goffman (2009) modell, då 

kläderna verkar fungera som utklädnad inför ett teateruppträdande (social situation). Vore 

funktionen i kläder det viktiga för individer med hög självövervakning skulle det här i 

teatersammanhang kunna illustreras som att skådespelarna hade kunnat ha på sig sina 

privata kläder i uppträdandet, men för att öka trovärdigheten i uppträdandet klär de ut sig i 

olika roller. Genom att ha märkeskläder (eller andra kläder hittade via en annons) i ett 

uppträdande uppnås social acceptans och de smälter in i situationen. Att Yu et al. (2003) 

tankar om att bilden står i centrum stämmer överens med vår forskning och tordes bottna i 

individens vilja av social acceptans (Snyder, 1974) och påverkade även vilken typ av kläder 

respondenterna köpte.  

 

Inledningsvis nämndes att högt självövervakande individer handlar mer märkeskläder än 

övriga kategorier och anledningen till det här var den implicita funktionen (omedvetna 

signaler) som ansågs finnas hos dessa kläder (Fiona & Moore, 2009). Det betyder inte att 

de inte handlar Fast Fashion, utan att de handlar mer märkeskläder än de med låg 

självövervakning. Det här stämmer överens med Leung et al. (2015) studie då 

självövervakning och köpval kan kopplas samman. Vår studie kan även jämföras med 
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tidigare studier som pekar på att konsumenter som väljer att köpa luxury produkter gör det 

på grund av känslomässiga bitar hos varumärket (Fionda & Moore, 2009). Alltså på grund 

av den implicita funktionen i form av att skapa en identitet (Joy et al., 2015; Birtwistle & 

Moore, 2007). Behovet av social acceptans förekommer också som anledning till köp av 

luxury produkter (Malär et al., 2011; Giovannini et al., 2015). Det här i kombination med 

Snyders (1974) teori om att de med hög självövervakning anpassar sig efter olika 

situationer för att uppnå social acceptans förklarar varför de med hög självövervakning 

väljer att köpa Luxury Fashion. Utseendet tas också upp som en anledning till att 

respondenterna väljer märkeskläder i vår studie. Det tyder på att två av tre respondenter 

dessutom ser klädesplagg som högengagemangsprodukt då sensoriska aspekter samt vad 

produkten symboliserar och sänder för signaler till andra är av högsta vikt för de med hög 

självövervakning (Martin, 1998; Jiang et al., 2015; Park & Yoon, 2017). Men inte bara 

vilka signaler de sänder utan även hur produkten upplevs av konsumenten visade sig spela 

roll i form av kvalitet. 

 

Kvalitét ansågs som viktigt vid köp av såväl Luxury Fashion som Fast Fashion. Den här 

aspekten strider mot Snyder (1974) då individer med hög självövervakning inte styrs av 

känslor inifrån i lika hög grad som de styrs av yttre signaler. Kvalité kopplas som en signal 

inifrån i denna studie, då behovet av kvalité snarare kommer från konsumenten som bär 

kläderna än det är något vi tror andra lägger stor vikt vid (explicit funktion). Genom 

Goffman (2009) modell skulle det här dock kunna förklaras som att högt självövervakande 

personer på det här viset vägleder sin publik i den främre regionen till att tro att kvalitét är 

av betydelse vid köp av märkeskläder. Kvalitét skulle kunna innebära att de når social 

acceptans genom att personen i fråga visar att den endast handlar kvalité- och 

märkeskläder, eftersom märkeskläder förknippas med kvalité. Dock innebär inte 

märkeskläder alltid kvalité då Fast Fashion och Luxury Fashion i vissa fall tillverkats i 

samma fabrik (Passariello, Lahiri & McLain, 2013), vilket gör att kvalité på produkten inte 

borde stå i centrum utan mer vad produkten sänder för signaler och hur den ser ut. Trots 

det här tenderar de med hög självövervakning att handla mer Luxury Fashion än övriga 

kategorier även om motiven kanske inte alltid handlar om social acceptans.  

5.1.1.2 Bakomliggande faktorer för beteendet och klädval 

Att två respondenter med hög självövervakning nämner att de använder kläder för social 

acceptans i situationer bekräftas även av McNeill och McKay (2016). Det personer väljer 
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att ta på sig i ett sammanhang grundar sig på social acceptans och viljan att passa in. Det 

här blir extra tydligt med Snyders (1974) tankar om att de med hög självövervakning 

anpassar sig efter omgivningen och läser av situationen. Hög självövervakning kan alltså 

kopplas till att personer vill uppnå social acceptans i olika sociala sammanhang och att de 

använder den implicita funktionen i kläder för det här ändamålet. 

5.1.2 Låg självövervakning 

Skillnaden i beteendet i den främre- och bakre regionen skiljer sig inte åt avsevärt för 

individer med låg självövervakning som det gör för de med hög självövervakning 

(Goffman, 2009; Snyder, 1974). Lågt självövervakande individer upplever därför inte lika 

stort behov av att anpassa sitt beteende för att det skall bli accepterat i ett visst 

sammanhang. Det innebär inte att de aldrig anpassar beteendet (Snyder, 1974), utan den 

stora skillnaden ligger således i vart dessa drifter kommer ifrån (Snyder, 1974). De med 

låg självövervakning tar upp mycket om känslor inifrån som styr dem även i klädval då 

en respondent säger “ även fast jag bara skall jobba hemifrån och ingen ser mig, kan jag 

klä upp mig för mig själv och känna mig fräschare” (respondent 10). Drifterna inifrån 

som styr dessa individer speglas även i shoppingbeteendet och beskrivs i nästa avsnitt.  

5.1.2.1 Beteende kopplat till kläder 

Till skillnad från de med hög självövervakning hämtar individer med låg 

självövervakning inspiration från en mindre krets (Leung et al., 2015). I vår studie 

nämner de att inspiration hämtas från vänner, familj och människor på stan. Det här 

stämmer överens med Leung et al. (2015) som sett samma tendenser. Skillnaden mellan 

de med låg och hög självövervakning vad gäller inspirationskretsen kan ligga i att de med 

lägre självövervakning bryr sig mer om sina egna känslor än den sociala acceptansen 

(Snyder, 1974). Med andra ord att det skall först och främst kännas rätt för dem och 

sedan skall beteendet stämma överens med situationen. Vetskapen om att deras känslor 

och beteenden oftast är korrekt och att dessa inte behöver konstrueras om för att bli 

accepterat i en situation, skapar en trygghet hos individen. Den här tryggheten gör 

inspirationkretsen mindre och den extra ansträngningen (söka i sociala medier och kolla 

klipp) för att få inspiration till en identitet som stämmer överens med sammanhanget 

värdesätts inte här. Eftersom dessa individer styrs av inre känslor leder det här till 

diskussion ifall kärnan i produkten (explicit funktion) är av betydelse då de handlar 
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kläder. Personer med låg självövervakning uppfattar inte yttre signaler likadant som de 

med hög självövervakning (Snyder, 1974) och väljer att inte vara två olika personer av 

och på scen (Goffman, 2009). De med låg självövervakning klär sig efter vad som känns 

rätt, vilket gör explicita funktionen hos produkten viktigt snarare än att sända olika bilder 

av sig själva. 

Inspiration hämtas inte bara från andra personer utan också från annonser. Som tidigare 

nämnt fokuserar både individer med hög- och låg självövervakning på bilden i en annons, 

till det intressanta hör dock att de med låg självövervakning är de enda som nämner att de 

kollar på texten. Det här stämmer delvis med Yu et al. (2003) som kommit fram till att 

texten ses som det viktigaste i en annons för de med låg självövervakning. Styrningen 

inifrån som återfinns hos dessa (Snyder, 1974) kan kopplas samman med att de väljer att 

läsa texten då det här bidrar till att de är inriktade på det inre även i en produkt (explicit 

funktion). Att se till texten blir här viktigare än för de med hög självövervakning då 

explicita funktionen har större betydelse. Implicita funktionen (signaler/bilder) blir här inte 

lika viktigt utan mer vad produkten i annonsen tillfredsställer för behov, då respondenterna 

nämner att de tittar på bilden endast om de är intresserade av att köpa den typen av plagg. 

Texten är alltså viktigare för dessa individer även om den inte är det viktigaste, vilket skiljer 

oss från Yu et al. (2003) studie. Vid ett teateruppträdande skulle det här kunna illustreras 

som att dessa typer av skådespelare kan använda sina privata kläder (inte klä ut sig) och 

trots det här förmedla ett trovärdigt uppträdande (Goffman, 2009), då deras 

kommunikationskanaler (beteende, röst & ansiktsuttryck) stämmer överens (Snyder, 

1974). De lyckas alltså utan märkeskläder uppnå social acceptans och smälta in i 

situationen.  

Den viktigaste gemensamma aspekten i vår studie var att de som ansågs vara mindre 

självövervakande tenderade att handla mer Fast Fashion än Luxury Fashion, alltså kläder 

med “mindre” identitetsskapande signaler (Joy et al., 2015; Birtwistle & Moore, 2007). 

Det här beror på att dessa prioriterar bekvämlighet, pris och utseende (utseende om dessa 

var modemedvetna) snarare än vad märkeskläderna uttryckte för signaler. Tankar om att 

fokus, hos de konsumenter som väljer att köpa fast fashion, ligger på explicita funktionen 

i form av pris och behovstillfredsställelse (Watson och Yan, 2013) stämmer in på vår 

forskning. Grunden kan ligga i att personer med låg självövervakning har mindre behov 

av att uttrycka en önskad identitet, då de redan är bekväma i identiteten de har och 

variationen i beteendet mellan den främre- och bakre regionen blir därför mindre 
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(Goffman, 2009). Märkeskläder handlar om identitetsskapande (Joy et al., 2015; 

Birtwistle & Moore, 2007) och genom att kombinera det här med Goffman (2009) tankar 

blir det inte mer än naturligt att resultatet i vår studie pekar åt att de med lägre grad av 

självövervakning handlar mindre märkeskläder. Med det här sagt innebär det inte att de 

aldrig handlar märkeskläder, utan när det väl sker är det på grund av kvalitét vilket 

bottnar i Snyder (1974) och tankar om känslor inifrån. I denna studie har vi sett att de 

med låg självövervakning ofta tänker på kvalitét, i alla fall då de skall köpa märkeskläder. 

Här är kvalitet den största och ibland enda anledningen till att märkeskläder väljs då de 

håller längre (explicit funktion) och de ser därför till att funktionen håller upp till 

förväntningar. 

5.1.2.2 Bakomliggande faktorer för beteendet 

Den här kategorin vet i hög utsträckning vilket typ av plagg de söker redan innan de går 

in i en butik och mycket av det här beteendet tyder på explicit funktion (de handlar när 

det behövs) “oftast vet jag vad jag skall ha innan jag går in i en butik”. Det här skiljer sig 

dock åt om personen är modeintresserad och blir då villig att kolla runt i butiken eftersom 

intresset är värt tiden och besväret. Inriktningen på explicita funktion förklaras genom att 

dessa inte påverkas av vad andra tycker och tänker, utan handlar helt efter det de själv vill 

ha och det är inte förvånande att de redan innan vet vad de vill köpa. Vi kan även här 

koppla Goffmans (2009) modell om främre och bakre regioner, de som inte visar olika 

sidor då de är på eller av scen borde heller inte bry sig om ifall de har olika kläder vad 

gäller kläder på och av scen.  

5.1.3 Mellanhög självövervakning 

De med varken hög- eller låg grad av självövervakning styrs av både signaler inifrån och 

utifrån (Snyder, 1974). Vad gäller Goffman (2009) modell, skulle dessa kunna beskrivas 

som att de är 100 procent sig själva i den bakre regionen medan de tar fram 50 procent av 

sitt beteende i den främre regionen och resterande 50 procent är anpassat efter situationen 

de befinner sig i (för att inte sticka ut för mycket). Respondent 6 som var mer åt den låga 

graden, skulle kunna beskrivas som 60 procent sig själv i den främre regionen och 40 

procent konstruerat beteende. De med lite högre självövervakning skulle kunna vara 

tvärtom, 40 procent sig själva i den främre regionen och 60 procent av beteendet 

anpassat.  
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5.1.3.1 Beteende kopplat till kläder 

Den här kategorin var en blandning av de högt- och lågt självövervakande 

konsumenterna. De kollade olika mycket på annonsen och texten, samt tog inspiration 

både från större och mindre kretsar vilket styrker Leung et al. (2015) studie om att 

individer med olika självövervakningsgrad hämtar inspiration från olika stora kretsar. 

Respondent 6, som ansågs ligga närmare låg grad i självövervakningsskalan, utgår 

mycket från sig själv och hämtar inspiration från personer i verkligheten (likt övriga med 

låg självövervakning). Behovet av att variera och anpassa beteendet på- och bakom scen 

(Goffman, 2009) är mindre för den här respondenten (Snyder, 1974) än övriga i spannet. 

De tre som hamnade på gränsen mot hög självövervakning hämtar inspiration både från 

sociala medier och folk på gatan. Vilket är en blandning av konsumenterna med hög- och 

låg självövervakning och deras beteende är ett resultat av att de är i mitten av skalan. Vi 

kan här se hur beteendet i konsumtionen går parallellt med graden av självövervakning 

och blev även tydligt vad gäller annonser.  

 

Respondent 6 fokuserade på bilden i en annons men nämnde även att han ser till texten i 

form av pris och kvalité. Hans beteende styrs av inre- och yttre signaler (Snyder, 1974) 

och bidrar till att både explicita- och implicita funktionen är viktigt. Explicita funktionen 

blir dock viktigare. Det här stämmer överens med de lågt självövervakande i vår studie 

och att självövervakning påverkar vad du tittar på i en annons (Yu et al., 2003). Övriga 

tre i denna kategori, som lutar sig mer åt den höga graden, säger att de kollar på bilden 

först och främst. Respondent 5 sticker dock ut och säger att hon kollar på materialet, men 

det här betyder inte att hon alltid läser texten utan endast då hon är intresserad av 

annonsen. Beteendet kan förklaras med Goffman (2009) modell då de tre är medvetna om 

bilden de sänder till den främre regionen vilket bidrar till att bilden står i fokus, men 

“bilden” skall vara värt besväret. De som var intresserade av kläder lade därför ner extra 

tid på att kolla texten i en klädannons.  

 

Vad gäller märkeskläder skiljer det sig åt för de olika respondenterna beroende på graden 

av självövervakning och intresse för produktkategorin. Respondent 6 bryr sig inte om 

varumärket, vilket visat sig vanligt bland de med låg självövervakning i vår studie. Han 

har dock drag av hög självövervakning vilket enligt Snyder (1974) bidrar till att 

anpassning efter omgivning förekommer och går hand i hand med behovet av social 
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acceptans, som bidrar till köp av märkeskläder (Malär et al., 2011; Giovannini et al., 

2015). Att respondent 6 hamnar närmare låg grad av självövervakning tordes dock 

förklara varför han inte ser varumärket (implicita funktionen) som viktigt. Samtidigt 

handlar han ibland som de med hög självövervakning. Han frågar till exempel om råd vad 

gäller kläder och det inbegriper inte bara närmaste familjen, utan även personal i butiken. 

Något andra studier hävdar endast gäller de med hög självövervakning (Leung et al., 

2015). Kläderna används också för att passa in, vilket även McNeill och McKay (2016) 

menar är vanligare hos de med hög självövervakning. Det här kan kopplas till den främre 

regionen i Goffman (2009) modell, då publiken varierar så varierar även kläderna.  

 

Svaren från respondenterna i det här spannet är motstridiga vilket kan grunda sig i att 

dessa varken lutar sig åt det höga- eller låga hållet i självövervakningsskalan (Snyder, 

1974). Snyder (1974) menar nämligen att olika grader av självövervakning gör att 

individer utgår i olika grad från sin omgivning och sig själva. Respondenterna är sig 

själva i olika grader i de olika regionerna (Goffman, 2009), vilket gör att de blir svåra att 

klassificera och de fokuserar därför på olika aspekter då de köper kläder. Några kollar på 

hur plagget ser ut, två fokuserar på lågt pris och två tänker inte på kvalitet. De tre högre 

självövervakande individerna vill inte betala mycket, vilket pekar åt att de tänker också 

som de med låg självövervakning (om vi utgår ifrån vår studie). Att explicita funktionen 

är viktigare pekar även på att de borde köpa mer Fast Fashion (Watson och Yan, 2013) 

men samtidigt köper alla tre gärna märkeskläder. Köp av Luxury Fashion handlar om 

identitetsskapande (Malär et al., 2011; Joy et al., 2015; Birtwistle & Moore, 2007) och 

det här i sin tur handlar om att anpassa sig (Snyder, 1974). Denna blandning av svar gör 

att det blir svårt att tyda resultaten fullt ut. Dock ses tendenser åt att de som hamnar 

närmare en typ av självövervakningsgrad också reagerar som de som tydligt har denna 

tillhörighet.  

5.1.3.2 Bakomliggande faktorer 

Respondenterna som lutar sig mer åt hög självövervakning nämner att de handlar 

märkeskläder då de köper vissa typer av produkter och anledningen är kvalitet. Publiker 

de känner sig mer osäkra kring i främre regionen, medför att kläder används som 

hjälpmedel för att konstruera en önskad identitet (Goffman, 2009). Då de självövervakar 

sig till viss del men ändå inte hela tiden (Snyder, 1974) skulle kunna vara en förklaring 
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till resultatet. Det här förklarar även varför respondenten med lägre grad av 

självövervakning reagerar som han gör.  

5.1.4 De olika graderna av självövervakning och klädval 

Vår studie visar hur inköp av Luxury Fashion och Fast Fashion kan kopplas till de olika 

graderna av självövervakning, även anledningarna till att dessa köp uppstår varierar mellan 

de olika graderna av självövervakning. Kopplingen blev tydligare ju mer modemedveten 

konsumenten var och tenderade även att lägga mer pengar på kläder (se figur 5.1). Det här 

sambandet förklarar vi genom hög självövervakning (Snyder, 1974) som sker i den främre 

regionen (Goffman, 2009) och det höga engagemanget som finns hos de modemedvetna 

konsumenterna för dessa produkter (Martin, 1998). Dessutom talar studier för att 

modemedvetenhet och köp av Luxury Fashion hör ihop (Casidy, 2012; Giovanni et al., 

2015). Med andra ord ju högre självövervakning en konsument har, desto mer medveten är 

personen om sin självpresentation (Snyder, 1974) och då de är modemedvetna är de villiga 

att lägga ner extra mycket engagemang på kläder (Casidy, 2012; Giovanni et al., 2015) vid 

monteringen av identiteten i de olika situationerna (Joy et al., 2015; Birtwistle & Moore, 

2007)). Nästa avsnitt visas mönster som syntes mellan kopplingen av självövervakning och 

modemedvetenhet. 

 

Figur 5.1 Relationen mellan självövervakning, produktengagemang och inköpsmotiv 
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5.2 Mönster bland respondenterna 

5.2.1 Hög självövervakning + hög modemedvetenhet  

Hög självövervakning och stor modemedvetenhet medförde att respondenten handlade mer 

Luxury Fashion än Fast Fashion, samt att de var mer lojala. Respondent 2 kollar på “fashion 

shows” på datorn och handlar endast Luxury Fashion. En logisk förklaring till det här 

sambandet skulle kunna vara att två olika medvetenheter (självpresentation och 

modemedveten) bidrar till extra montering av identiteten. Det här stöds av forskning som 

talar för att de med hög modemedvetenhet i högre grad handlar Luxury Fashion och är mer 

lojala (Giovanni et al., 2015), samt att lyxprodukter kännetecknas för identitetsskapande 

(Fionda & Moore, 2009). Det här kan vidare förklaras genom att respondenten använder 

kläder för att uttrycka sin identitet i ett uppträdande (Goffman, 2009). Med andra ord visar 

vår studie liknande resultat som tidigare studier, nämligen att modemedvetenhet, lojalitet 

(Giovanni et al., 2015), hög självövervakning och köp av lyxprodukter (Leung at al., 2015) 

är nära sammankopplade. Om självövervakningen var hög men modemedveten lägre såg 

det här mönstret dock annorlunda ut.  

5.2.2 Hög självövervakning + låg modemedvetenhet  

Respondenterna med hög självövervakning men lägre modemedvetenhet handlade mindre 

kläder. De anpassar sig efter olika situationer (Snyder, 1974) men använder till skillnad 

från McNeill och McKay (2016) inte kläder för att uppnå social acceptans. Respondent 3 

var en utav dessa och uttrycker att han inte köper mycket kläder, men av det han köper är 

mer märkeskläder då han är lojal mot vissa varumärken. Basplaggen köptes från Fast 

Fashion butiker. Om en individ hade motsatta egenskaper vad gäller självövervakning och 

modemedvetenhet, det vill säga låg självövervakning men hög modemedvetenhet, såg 

resultaten annorlunda ut.  

5.2.3 Låg självövervakning + hög modemedvetenhet  

Respondenterna i den här kategorin handlade mer Fast Fashion men vissa plagg var 

märkeskläder (jackor och skor). Förklaringen kan ligga i att deras behov av att identifiera 

sig med varumärken inte är hög samt att inköpen av märkeskläder sker på grund av 

anledningar som kvalité då de styrs inifrån (Snyder, 1974). Att hög modemedvetenheten 
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medför att konsumenten lägger vikt vid varumärken (Giovanni et al., 2015) stämmer till 

viss del. Inköp av märkeskläder i den här kategorin bottnar i intresse för explicit funktion, 

då jackor och skor är något som används mer och slits ut snabbare. På det viset blir det 

även mer ekonomiskt. Just funktion och pris är något som tas upp i samband med Fast 

Fashion (Joy et al., 2015; Birtwistle & Moore, 2007). Det här tyder på att de modemedvetna 

konsumenterna med låg självövervakning väljer Luxury Fashion i större utsträckning än 

de som inte är modemedvetna. Det måste dock inte alltid handla om identitet utan snarare 

att de är så pass intresserade av mode att de vet vilka varumärken som ger kvalitet.  

5.2.4 Låg självövervakning + låg modemedvetenhet 

Hos respondenter med låg självövervakning och låg modemedvetenhet var det svårt att 

finna koppling till kläder. Det här resultatet skulle kunna förklaras av det låga intresset för 

denna produkttyp. De tenderade att handla lite kläder och nästan inga märkeskläder, samt 

var mycket inriktade på explicit funktion. Snyders (1974) tankar om anpassning kan alltså 

visa att de utgår enbart från sig själva, samtidigt bryr de sig inte om varumärken då de inte 

är modemedvetna (Giovanni et al., 2015). Det här förklarar att dessa respondenter inte alls 

är intresserade av kläder och de känner inte heller att de måste använda yttre faktorer för 

social acceptans vilket gör att de inte köper märkeskläder. Det blir tydligt när respondent 

6 uppger hur många gånger per år han handlar Fast Fashion “det är inte ofta. Kanske två 

gånger per år” (respondent 6) och Luxury Fashion ännu mindre “jeans kanske vartannat 

år och skor kanske vart fjärde eller något” (respondent 6). Figuren nedan illustrerar dessa 

mönster och visar hur självövervakning och modemedvetenhet går parallellt med valet av 

kläder.   
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Figur 5.2 Utfallet i köpprocessen utifrån kombinationen mellan självövervakning och produktengagemang 

 

 

 

 

  



55 
 

6. Avslutande kapitel 

6.1 Slutsats 

Huvudresultatet av den här studien är att det går att koppla de olika graderna av 

självövervakning till val av högengagemangsprodukter som främst skiljer sig genom 

implicit- och explicit funktion. Det här grundar sig på att olika grader av 

självövervakning medför olika stora behov av social acceptans (hög självövervakning 

medför högt behov av social acceptans), vilket gör att vissa konsumenter är mer 

intresserade av den implicita funktionen i en produkt (då den här funktionen oftast ökar 

konsumentens självkänsla). Var självövervakningen låg, hade konsumenterna mindre 

behov av social acceptans och medförde att dessa inriktade sig mer på funktionella 

egenskaperna i produkten (explicit funktion). Dessa samband var tydliga då 

produktengagemanget var högt. De samband vi såg i klädkontext var att konsumenter 

med hög självövervakning har större benägenhet att handla Luxury Fashion än de med 

låg självövervakning som hellre handlade Fast Fashion (extra tydligt vid 

modemedvetenhet). Hög självövervakning och hög modemedvetenhet ökade 

benägenheten att handla Luxury Fashion avsevärt, medan låg självövervakning och låg 

modemedvetenhet handlade endast Fast Fashion samt väldigt lite kläder. Med andra ord 

var dessa extra inriktade på explicit funktion (handlade endast vid behov). Beroende på 

graden av självövervakningen och modemedvetenhet som fanns hos konsumenterna, 

tenderade deras konsumentbeteende att peka åt olika håll. Det fanns med andra ord 

tydliga samband mellan självövervakning och produktengagemang som resulterade i 

olika inköpsmotiv beroende på graderna av självövervakningen och 

produktengagemanget. 

 

Som tidigare nämnt grundar sig självövervakning i behovet av social acceptans. 

Anledningen till att vissa konsumenter är mer intresserade av den implicita funktionen 

medan andra är mer intresserade av den explicita funktionen grundar sig i att individer 

har olika grader av behov av social acceptans (Snyder, 1974) och ju högre behovet är 

desto mer ökar benägenheten att handla märkeskläder (på grund av den implicita 

funktionen i dessa) för att uppnå social acceptans (Fionda & Moore, 2009). Kläderna 

hjälper till att montera upp en passande identitet för en viss situation (McNeill & McKay, 

2016). Ju lägre självövervakningen var desto större var sannolikheten att det resulterade i 
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Fast Fashion istället på grund av den explicita funktionen (Joy et al., 2012). Det här ligger 

i att konsumenterna med låg självövervakning inte har samma behov av att skapa en 

önskad identitet via yttre faktorer och går mer på känslor inifrån (Snyder, 1974). De 

lägger inte märke till klädernas (varumärkenas) signaler i samma utsträckning som de 

med hög självövervakning, utan riktar därför in sig på explicit funktion mer. Att 

konsumenter väljer att köpa produkter med implicita funktioner i större grad då de är 

engagerade kan bottna i att konsumenter är mer villiga att lägga tid och pengar på sådant 

de finner intressant. Vilket medför ett högre engagemang samt större försiktighet vid 

köpbeslutet (Martin, 1998). 

 

Förutom att konstatera att samband mellan självövervakning och produktengagemang 

finns och att det här resulterade i att utfallet i en köpprocess av högengagemangskaraktär 

blev olika, har den här studien även bundit ihop tidigare forskning. Exempelvis tar Leung 

et al. (2015) upp att självövervakning påverkar modemedvetenhet och Giovannini et al. 

(2015) tar upp att modemedvetenhet och köp av lyxprodukter kan kopplas samman. I den 

här studien visar vi hur självövervakning och modemedvetenhet påverkar varandra och 

hur det här i slutändan påverkar utfallet i en köpprocess av kläder. Vi kopplar alltså ihop 

dessa tre aspekter (självövervakning, produktengagemang och utfall av produktval). 

Eftersom vi har utgått från en teori som enbart grundar sig på “social acceptans” medför 

det att den här aspekten är det enda vi tar hänsyn till i den här studien och inga andra 

faktorer som kan påverka (exempelvis demografiska faktorer), vilket gör det till en 

begränsning. Att gå in på djupet av den här studien i framtiden och ta hänsyn till andra 

faktorer som påverkar, hade möjligtvis kunnat medföra en mer realistisk och rättvisande 

bild av verkligheten. 

6.2 Tillämpning av resultat 

Vårt resultat visar hur personlighetsvariabeln självövervakning (vilket är aktuellt då vi 

lever i ett självövervakande samhället) påverkar konsumenters inköpsmotiv. Kunskap om 

sin målgrupps inköpsmotiv vad gäller funktionen i produkter är tillämpbart både i 

kundbemötande och vid marknadsföring. Vid båda dessa områden är det av vikt att veta 

vad ens kunder har för preferenser, för att kunna väcka ett inköpsmotiv hos sina 

konsumenter. För att på bästa sätt hjälpa kunden och uppnå så hög tillfredsställelse som 

möjligt bör man som företag veta på ett ungefär vad ens kunder vill ha. Företag som 
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säljer billigare produkter bör vid ett bemötande utgå från att deras kunder vill ha lågt pris, 

bekvämlighet, snabbt och enkelt. Är det ett företag som säljer lyxprodukter bör man ta i 

beaktande att det är extra känsligt här och att dessa konsumenter värdesätter andra 

egenskaper än just explicita funktionen. Våran studie visar även hur dessa olika typer av 

konsumenter beter sig, vilket personal kan ta i beaktande vid bemötandet. En begränsning 

här är dock att det blir svårt för personal att avgöra om en kund har hög- eller låg 

självövervakning, vilket möjligtvis gör den här studien mer tillämpbar på näthandel (där 

man kan göra personlighetstester). Det är även genom den tekniska utvecklingen som 

“självövervakning” har vuxit fram (Alvehus & Jensen, 2015). 

Vad gäller marknadsföring är det extra viktigt att veta vad ens målgrupp har för 

preferenser för att kunna behålla dem, då studier visat att det är mer lönsamt att behålla 

lojala kunder än att ständigt värva in nya kunder (Helgesen, 2006). Teorin om 

“självövervakning” är en generell teori, det vill säga tillämpbar på alla och därför även 

enklare att tillämpa i praktiken. Vad gäller forskning kring personlighet och 

marknadsföring har mycket fokus varit på femfaktorteorin (Roos & Holmberg, 2012), 

vilket vi anser för komplicerad att använda i praktiken, i alla fall i kundbemötandet. 

Möjligtvis är femfaktorteorin en bättre teori vid planering av marknadsföringen till 

målgruppen då hänsyn tas till fler variabler än “självövervakning”, men 

“självövervakning” teorin är enklare att tillämpa. En avvägning av enkelhet eller kvalité 

bör göras. 

6.5 Fortsatt forskning 

Ytterligare studier inom vårt område skulle kunna öka förståelsen och vi uppmuntrar 

dessa för att kunna styrka de resultat vi kommit fram till. Vi ser därför att forskningen 

inom det här området måste utvecklas ytterligare för att kunna ge en tydlig indikation på 

att vårt resultat är rättvisande och därmed kunna användas fullt ut i marknadsföringen. Vi 

tror även att vidare forskning inom självövervakning och högengagemangsprodukter 

överlag är något som marknadsföring skulle vinna på. Genom att ge en djupare förståelse 

för andra typer av högengagemangsprodukter och hur dessa köps utefter 

självövervakning kan marknadsföringen riktas mot rätt typ av konsumenter. Med andra 

ord forskning inom området självövervakning och konsumtion är något vi förespråkar 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Individuell reflektion Therese Ingemarsson 

Under arbetet med examensarbetet har jag kommit till en hel del insikter. Dels gällande 

ämnet vi behandlar självövervakning och högengagemangsprodukter, men även kring 

uppsatsarbetet i sig. Vad gäller uppsatsarbetet har jag insett att detta kräver en hel del arbete 

bara med att följa formalia kring vad som ska stå under de olika avsnitten. Jag har kommit 

till insikt kring hur arbetet går tillväga, i allt från att bestämma problemformulering till hur 

du ska gå tillväga för att besvara denna. Här krävs många val innan ett resultat kan 

framkomma. Att välja allt från tillvägagångssätt, alltså vilken typ av metod som ska 

användas till typ av ansats är av största vikt och påverkar resultat och bidraget som studien 

kan ge. Detta är alltså något som kräver noga övervägande och betydligt mycket mer tid än 

jag tidigare trott. De val vi gjorde här genomsyrade hela arbetet och skapade ramarna för 

vad vi kunde och inte kunde göra. Jag har med andra ord lärt mig att metoden påverkar allt 

som skrivs, allt från tidigare studier till resultat och analys. Inget som görs kan göras utan 

motivering. Det gör så att både vi som författare kan ha ett tydligt perspektiv på vår uppsats 

då vi vet vad vi hela tiden ska utgå ifrån men det gör även så att läsaren förstår och kan 

granska vår uppsats med kritiskaögon. 

 

Att alla kan förstå och ta del av resultatet i arbetet är så klart viktigt för mig som författare. 

Men för att förstå vårt resultat och varför det blev som det blev krävs det inte bara att 

läsaren förstår metoden. Tidigare forskning är något annat som också är viktigt att ta i 

beaktande precis som de analysmodeller vi presenterar i teoretisk referensram och sedan 

använder oss av. Att koppla våra resultat till arbeten som andra forskare gjort är det jag 

själv lärt mig mest av. Genom att läsa andra forskares arbeten har jag dels fått en större 

mer omfattande bild av fenomenet konsumentbeteende med fokus på självövervakning i 

koppling till klädindustrin. Samtidigt som jag fått en större förståelse för detta har jag även 

lärt mig vikten av att kritiskt granska forskningen och gå till botten med vad de verkligen 

kommit fram till. Att enbart läsa valda delar så som deras resultat är inte tillräckligt, även 

deras metoder och vad de menar att deras resultat påverkats av är viktigt att granska. Allt 

detta har jag sedan kunnat använda mig av då jag analyserat hur vår studie står sig jäntemot 

dessa tidigare forskares tankar då läsningen av deras rapporter gett mig en tydligare bild av 

vad forskning faktiskt är. Det räcker inte att bara komma fram till något utan det viktiga 
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ligger i hur resultaten kan användas och förklaras. Genom att titta på andras forskning kan 

vi alltså till viss del förklara många av de resultat som framkommit i vår studie. I de fall 

detta inte är möjligt kan man ändå se vissa mönster och till viss del förklara varför ett 

resultat blev som det blev. Jag har alltså lärt mig att det är viktigt att kunna motivera 

samtidigt som egna tankar är något som inte nödvändigtvis måste vara frånvarande i en 

rapport. Att tänka och grunda antaganden på tidigare forskning gör bara att jag som 

författare får en djupare förståelse för ämnet och en mer trovärdig framställning. Det gör 

även så att läsaren vet vad ämnet handlar om och även denne får en större förståelse för hur 

vår forskning står sig i förhållande till andra texter. Allt för att ge en så helhetlig bild av 

ämnet som möjligt. Med hjälp av faktan har jag alltså lärt mig om ämnet och känner idag 

att jag vet hur mycket personlighet betyder för beteendet i en köpsituation. Jag vet också 

hur en rapport utformas och mycket av detta har jag insett tack vare läsandet av andra 

författares rapporter. 

 

För att få alla dessa färdigheter har det alltså varit en hel process. Från början var det svårt 

att ens komma på ett ämne men när det var gjort var det bara att fortsätta jobba utefter detta. 

Under arbetets gång har vi sedan fått skriva om vår text flera gånger. Dels på grund av att 

det var svårt att skapa en röd tråd men även eftersom så väl problemformulering som syfte 

ändrats flera gånger allt eftersom teori samlats in. För att få fram något som skulle vara 

tydligt både för oss och läsaren gällde alltså om och genomarbetning av arbetet. Detta anser 

jag vara något som byggt på mina färdigheter. Genom att göra om har jag fått större 

förståelse för ämnet i sig men även den process som ligger bakom ett examensarbete. Jag 

skulle alltså säga att min färdighetsutveckling inte bara kretsar kring ett ämne utan att 

mycket ligger i hur den akademiska världen fungerar i allt från att bygga en uppsats till att 

tillgodose sig teorier och sedan arbeta utifrån dessa för att få fram ett resultat. 

 

Nära länkat till denna färdighetsutveckling återfinns förståelseutveckling. För att kunna 

utveckla de färdigheter jag anser mig ha fått så har det även krävts att jag får större 

förståelse för varje enskild uppgift. Genom att förstå hur och varför jag gör en viss sak har 

jag utvecklats. Ett exempel på detta är varför jag väljer en viss metod. Med andra ord 

genom att förstå varför jag använder den narratativa metoden och inte en annan metod så 

vet jag också hur den kan komma att påverka examensarbetet. Genom att förstå detta har 

jag insett att det finns många val som kan göras som i slutändan påverkar resultatet i 

examensarbetet. Att analysera det resultat vi fått fram är också något som ökat min 
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förståelse, dels gällande hur alla delar i arbetet påverkar analysen (alltså vad vi valt ut för 

fakta) men även hur vårt resultat kan komma att bidra till den tidigare forskningens 

utveckling. Det blir även genom detta lättare att förstå hur vårt arbete faktiskt skulle kunna 

tillämpas ute i verkligheten av marknadsföring och att det vi arbetat fram inte bara kan 

adderas till forskning utan att det också skulle kunna utnyttjas av butiker som säljer 

högengagemangsprodukter. 

 

För att få fram dessa resultat som kan användes krävdes det att vi la ner mycket tid. Vid 

uppdelning av arbetet har vi valt att i flera fall skriva en viss del för att den andre sedan ska 

kunna genomarbeta denna del. Exempelvis kanske en av oss samlat fakta kring ett visst 

område, jag samlade mycket information kring tillexempel högengagemangsprodukter. Jag 

skrev sedan en text om detta för att låta Valentina läsa och genomarbeta den samma 

grundligt. Genom att hela tiden använda oss av denna metod, att en samlade fakta och skrev 

en orginaltext och den andre genomarbetade texten slapp vi bli blinda i vår egen text. Vi 

lyckades även få en röd tråd då vi båda var insatta i ämnet och hela tiden visste ved texten 

handlade om. Så fördelningen av arbetet bestod mycket i uppdelning för att sedan läsa 

igenom den del den andra fått deadline till att skriva och på detta vis fick den andre ha nya 

friska ögon till just den texten. På detta sätt kunde vi se om det fanns brister i vår text redan 

tidigt då den andre kanske inte förstod det den ene av oss skrivit. Då var det bara att göra 

om och göra rätt.  

Bilaga 2 - Individuell reflektion Valentina Zeneli 

Stora delar av uppsatsen har varit en berg och dalbana. Inledningsvis var val av ämne ett 

stort problem då både jag och Therese är ganska olika som personer, samt har olika 

intressen. I slutändan hittade vi dock ett ämne som intresserade oss både, en blandning av 

ekonomi och psykologi. Vi valde att studera konsumenter utifrån deras personligheter 

och kopplade det här till konsumtion. Trots det stora intresset vi har av dessa två ämnen, 

har vi många gånger under resan varit osäker på val av ämne. Dels på grund av att ämnet 

har känts icke användbart eller lämpligt att använda i praktiken, med andra ord väldigt 

flummigt. Samtidigt hade det inte varit möjligt att hantera den stora arbetsbelastningen 

om ämnet inte vore intressant. Begreppen och hanteringen av det maffiga ämnet 

”självövervakning” har varit mer än krävande.  
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En stor lärdom från den här kursen har varit att ett vetenskapligt arbete sällan blir som det 

var tänkt från början, vissa delar av arbetet växte fram och utvecklades genom 

bearbetning ju djupare vi kom in i ämnet. Samtidigt är mitt vetenskapliga språk är något 

jag måste utveckla, samt utöka mitt ordförråd vad gäller vetenskapliga begrepp. Ett 

problem som syntes/syns i vårt arbete är att det ibland framkommer vardagligt språk. Vi 

har länge vetat vad vi vill komma fram till, men inte kunnat sätta ord på det vilket gjorde 

att vi använda mycket dagligt tal. I slutändan (nästan för sent) identifierades de 

vetenskapliga begreppen som vi borde börjat använda tidigare i arbetet och mer 

konsekvent, nämligen ”implicit” och ”explicit”. Det här uppkom sent, vilket gjorde att vi 

inte kunde gå in på djupet av dessa i teorin och jag anser det här som en stor begränsning 

i vårt arbete. Däremot hade det här problemet möjligtvis inte funnits om mitt svenska 

ordförråd var mer utvecklat, vilket jag anser av stor vikt att utveckla om jag i framtiden 

befinner mig i den akademiska världen. Att i framtiden befinna mig i den akademiska 

världen är något jag kan se, då jag tycker det är intressant och roligt med vetenskap. Det 

detaljrika arbetet som karaktäriserar vetenskapen är något jag finner som roligt och 

detaljer är min starka sida (om jag får säga det själv). Detalj, analys och kritiskt reflektion 

är några av mina starka sidor och som jag tror har hjälpt mig mycket under den här 

vägen.  

Samarbetet mellan mig och Therese har funkat bra. Självklart har det här också gått upp 

och ner i perioder precis som arbetet, men det viktigaste är att vi har alltid löst 

problemen. Våra olikheter har gjort att vi har ifrågasatt varandras arbeten mycket vilket 

ibland skapade motgångar. Samtidigt tror vi inte att det hade blivit kvalité om vi inte hade 

varit olika då vi gav varandra andra perspektiv och kritiskt reflektion.  

Bilaga 3 - Intervjuguide 

Dessa frågor ska användas som ett stöd att luta sig tillbaka, dvs. att det ska ske 

diskussioner om vissa områden och inte läsa av frågorna direkt. Vi bör samt nämna att 

svaren ska komma fram ganska snabbt vid frågeställningar om “hur” dess beteende är, 

dvs. om de är låg- eller hög självövervakande för att kunna få en verklig bild på om dem 

har låg- eller hög grad av självövervakning så att dem inte hinner fundera mycket kring 

detta för att framstå såsom vill framstå. När vi kommer fram till frågorna kring “varför” 

då kan respondenterna ta tid på sig för att kunna tänka ut och gå in på djupet av sig själv, 

då dessa själva kanske inte ens är medvetna om varför dem handlar en viss typ av mode. 
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Figur 1. Denna visar frågornas upplägg 

 

1. (Sociala medier är väldigt populärt idag, du har säkert själv facebook, instagram 

eller liknande) Hur lång tid lägger du ner innan du publicerar något på sociala 

medier?  

- När laddade du upp något på nätet senast? 

- Vad var det du laddade upp, om man får fråga? 

- Varför väntade du X antal min/tim/dagar med att ladda upp bilden? Beskriv 

situationen då du laddade upp bilden och vad du kände. 

 

2. (Om vi övergår till verkligheten och inte sociala medier) Vi säger att du 

exempelvis står i en stor ring med flera människor runt omkring dig. Kvinnan mitt 

emot dig drar ett skämt och alla andra skrattar. Du själv tycker inte att skämtet är 

särskilt kul. Vad gör du?  

- Varför?  

 

3. Du och flera av dina kollegor sitter i personalrummet och pratar. Helt plötsligt 

säger en kollega, du inte känner så väl, något du inte håller med om. Men innan 

du hinner protestera har alla andra kollegor uttryckt att de håller med din andra 

kollega. Vad gör du?  

- Om detta har hänt dig tidigare, har du något specifikt exempel? 
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4. Skulle du skratta mer åt en film i en biosalong än när du kollar film ensam 

hemma? 

 

5. Brukar du uttrycka djupare/andra känslor än vad du egentligen känner? Något 

exempel på detta? 

- Exempelvis om någon tar upp att dennes katt/hund har blivit sjuk och du tycker 

inte det är kul, men du känner inte heller några djupare känslor än så. Medan alla 

andra uttrycker ganska djupa känslor, uttrycker du också detta (fast du inte känner 

så) för att det är så man bör känna? 

 

6. Du är på ett julbord med jobbet. Plötsligt börjar hög musik spelas och du känner 

för att dansa men ingen annan från ditt sällskap gör det. Hur gör du? 

 

7. Du befinner dig hemma bland nära vänner som du känner utan och innan och litar 

på mer än något annat. Musik börjar spelas och du vill dansa, men ingen av dina 

vänner har börjat dansa. Hur gör du?  

 

8. Du kommer in i ett rum fullt av glada festande jobbarkompisar. Du ser flertalet av 

dina kollegor stå i en ring och prata och skratta. Alla har långa glittrande 

klänningar av dyrare märken. Längre bort ser du ett annat gäng varav flera har 

kostym. Vad har du själv på dig? Varför? 

- Vi säger att du inte har glittrande klänning/kostym på dig, då du inte visste att 

det skulle vara en sån “fin” fest, hur hade du känt dig då? Vad hade du gjort i det 

läget?  

 

9. Brukar du fråga efter råd när du ska handla kläder? 

- Vem brukar du i så fall fråga?  

- Vart hämtar du mest inspiration ifrån när du ska handla kläder? 

- Varför?  

- Om du tittar i en annons vad fokuserar du på? Bilden eller texten? 

 

10. Vilka egenskaper värdesätter du mest när du handlar kläder? 

- Funktion?  

- Pris?  



71 
 

- Kvalite?  

- Varumärke?  

- Finns det något annat som också spelar roll?  

 

11. Vilka affärer brukar du handla i mest? 

- Hur ofta brukar du handla i dessa?  

- Varför handlar du här? 

- Vad gillar du mest med dessa affärer? 

 

12. Vilka märken brukar du handla mest? 

- Finns det något varumärke du är extra lojal mot och dras till extra mycket? 

- Vad är det som bidrar till din lojalitet till dem? 

 

13. Hur många gånger om året brukar du shoppa i butiker som Zara och H&M? 

 

14. Hur många gånger om året brukar du shoppa i “luxury butiker”, som t.ex. Levis? 

 

15. Om du handlar på Zara och H&M, vad är det du gillar hos dessa klädeskedjor? 

Bilaga 4 - Motivering till intervjufrågor 

Frågorna som ställs till respondenterna utgår ifrån det teoretiska ramverket. För att ta reda 

på om de intervjuerna har hög eller låg självövervakning ställs frågor så som: Hur lång tid 

lägger du ner innan du publicerar något på sociala medier? Detta eftersom Alvehus och 

Jensen (2015) menar att självövervakning bottnar i om en person övervakar sig själv på 

sociala medier vad gäller texter och bilder de lägger ut. Genom denna fråga kan graden 

av självövervakning avgöras till viss del då en längre tid skulle tyda på högre 

självövervakning. En annan fråga som också bottnar i att avgöra graden av 

självövervakning är: Du kommer in i ett rum fullt av glada festande jobbarkompisar. Du 

ser flertalet av dina kollegor stå i en ring och prata och skratta. Alla har långa glittrande 

klänningar av dyrare märken. Längre bort ser du ett annat gäng varav flera har kostym. 

Vad har du själv på dig? Varför? genom svaret på detta kan vi se hur olika personer 

uppfattar signaler om vad som är passande. Snyder (1974) menar nämligen att  personer 

med hög grad av självövervakning i högre grad uppfattar signaler i en situation som anger 
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vad som är lämpligt och vad som är olämpligt beteende eller uttryck. Frågan kommer 

även fungera som en övergång till avsnittet av kläder.  

 

Även frågan : Skulle du skratta mer åt en film i en biosalong än när du kollar film ensam 

hemma? hjälper oss att se om de beter sig som andra runt omkring. Skulle de skratta mer 

på bio innebär detta att de läser av situationen och gör det som anses passande eftersom 

de hemma inte har behov av detta kan de istället skratta mindre. Likadant är det med 

frågan: Du står i en stor ring med flera människor runt omkring dig. Kvinnan mitt emot 

dig drar ett skämt och alla andra skrattar. Du själv tycker inte att skämtet är särskilt kul. 

Vad gör du? Varför? Då denna syftar till att ta reda på dels hur personen läser av 

situationen men även till hur personen fungerar i en miljö där personens reaktion faktiskt 

syns på ett annat sätt än i en biosalong.  Med Snyders tankar som utgångspunkt kommer 

även denna fråga att ställas: Du och flera av dina kollegor sitter i personalrummet och 

pratar. Helt plötsligt säger en kollega du inte känner så väl något du inte håller med om. 

Men innan du hinner protestera har alla andra kollegor uttryckt att de håller med din 

andra kollega. Vad gör du? Beroende på svar här kan vi även utifrån denna konstatera om 

personen har lägre eller högre grad av självövervakning. Snyder (1974) menar nämligen 

att till skillnad från de med hög självövervakning saknar de med låg självövervakning 

visserligen förmågor att  fånga upp signaler i omgivningen. Detta betyder dock inte att 

dessa inte uttrycker sina känslor men känslorna styrs snarare inifrån än genom 

omgivningen. De med lägre grad ska därför vara mer villiga att uttrycka sina åsikter då de 

bryr sig mindre om att passa in.  

 

För att ta ut svängarna ytterligare ställs en rakare fråga än många av de andra: Brukar du 

uttrycka djupare/andra känslor än vad du egentligen känner? Något exempel på detta? 

Detta har också med viljan att passa in att göra och kan handla om situationer så som att 

alla vid ett bord skrattar och då måste du skratta lika högt eller att alla gråter och då måste 

du också uttrycka din sorg. Detta handlar också om Snyders (1974) teori och om 

personen går efter vad som är lämpligt beteende eller snarare efter vad den själv känner. 

Anledningen till att denna fråga är så rak är att vi vill gå in mer på djupet och se om 

intervjuobjektet har egna situationer då den verkligen tänkt på att den anpassar sig efter 

andra eller om den har en situation då den brutit sig helt fri, snarare än att vi serverar 

situationer åt personen.  
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Två frågor som kommer syfta till att dels avgöra graden av självövervakning samt även 

kontrollera hur den skiljer sig i olika situationer är: Du är på ett julbord med jobbet. 

Plötsligt börjar hög musik spelas och du känner för att dansa men ingen annan från ditt 

sällskap gör det. Hur gör du? samt Du befinner dig bland nära vänner som du känner utan 

och innan och litar på mer än något annat. Musik börjar spelas och du vill dansa, men 

ingen av dina vänner har börjat dansa. Hur gör du? Dessa frågor kommer i en 

kombination att avgöra hur olika en person beter sig då den känner sig bekväm i en social 

situation respektive då den kanske känner sig mer benägen att handla på ett visst sätt för 

att bete sig professionellt. Dessa frågor bottnar delvis i Snyders (1974) teori om att de 

med hög självövervakning jämför informationen från den sociala omgivningen och sedan 

agerar utifrån detta. Samtidigt utgår frågorna även från Neill och McKay (2016) som 

menar att beteende och kläder ändras från situation till situation beroende på vilka 

personen har i sin närhet allt för att passa in.  

 

Genom att ställa frågor som: Vilka affärer brukar du handla i mest?  och Vilka märken 

brukar du handla mest? kan vi tyda vilken typ av kläder intervjuobjektet brukar handla. 

Om denne vi högre grad väljer luxury fashion eller fast fashion. Detta för att kunna 

avgöra om självövervakning påverkar valet av kläder eller ej. Något  Leung, Yee and Lo 

(2015) menar att det gör då de sett en tendens till att de med högt behov av 

självövervakning tenderar att i högre grad köpa luxury fashion, än de med lågt behov av 

självövervakning.  

För att verkligen gå till botten med vilka val kunderna gör och om de tänker på alla 

butiker de faktisk besöker har vi valt att ställa frågorna :  Frågor som : Vad är det du 

anser som viktigt i dessa affärer och varumärken? Vad är det som bidrar till din lojalitet 

till dem? Är en följdfråga till de två andra och genom dessa hoppas vi få svar på vad 

kunden anser viktigt då de ska välja dels butik men även typ av kläder. Om du många 

gånger brukar du shoppa i Zara och H&M? Hur många gånger brukar du shoppa i “luxury 

butiker”? Dessa gör dels att vi ser vilka butiker de handlar i och hur ofta samt kan också 

kopplas till den tidigare teorin av Leung, Yee och Loo.  

 

Ytterligare en fråga som kommer ställas för att ta reda på varför och vad konsumenterna 

väljer att köpa är: Vilka egenskaper värdesätter du mest när du handlar kläder?- 

Funktion?- Pris?- Kvalite?- Varumärke? Finns det något annat som också spelar roll? 

Genom detta kan en bild av vad som är viktigast för de med låg respektive hög 
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självövervakning fås fram. Anledningen till att det är just aspekterna pris, kvallitet, 

varumärke och funktion som tas upp bottnar i en studie av Leung, Yee and Lo från 2015. 

Detta då Leung, Yee and Lo (2015) i sin studie konstaterat att funktion, kvallitet, 

varumärke och pris var några av de aspekter som tycktes viktiga för ungdomar sett utifrån 

självövervakning. 

 

En fråga vi kommer ställa för att avgöra dels självövervakning men även för att se vad 

kunden väljer att handla och varför är: Brukar du fråga efter råd när du ska handla kläder? 

- Vem brukar du i så fall fråga? - Varför? Denna fråga har tagits fram dels genom 

McNeill och McKay (2016) och deras teori om att val av kläder handlar om social 

acceptans och att personer ändrar klädstil utefter vilken situation de befinner sig i. Den 

kopplas även till Leung, Yee and Lo (2015) och deras teori där de med låg 

självövervakning enbart ber kompisar och syskon om råd. De med hög självövervakning 

bryr sig istället om vad andra i omgivningen har på sig som tex människor de passerar på 

stan. Denna fråga syftar alltså till att se om självövervakning faktiskt påverkar och om 

valet beror på andra eller bara på intervjupersonen själv.  

Bilaga 5 - Motivering till respondenternas personlighet  

5.1 Hög självövervakning 

Respondent 1 och Respondent 2 ansågs ha en hög grad av självövervakning bland annat 

på grund av att engagemanget var högre vid uppladdning av bilder på sociala medier då 

de själva var med på bild. Båda respondenterna uttrycker känslan av utsatthet vid sådana 

här situationer. 

“Om bilden är lättare att granska för andra, när det kommer till mig. Alltså mitt utseende 

och min klädstil, min storlek, mitt ansikte eller någonting sådant. Då granskar man den 

ju så länge, att den nästan blir ful och så lägger man aldrig upp den. Eller så lägger man 

upp den, då är det viktigare med likes och sådant.” (Respondent 1) 

“För att då är man ensam, man blir mer utsatt på något sätt. Det blir lite pinsamt, typ 

”här är jag”. Sen får man lite likes, är det också lite pinsamt. Asså det är lite 

ångestframkallande, inte jätte stark ångest liksom men lite ångestkänslor.” (Respondent 

2) 
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Vad gäller anpassning av olika situationer uttrycker respondent 3 att han skulle skratta 

eller le falskt för att andra i en grupp skrattar och menar att det här beror på grupptryck. 

Han medger även att han skrattar mer på bio än vad han skrattar själv hemma, då han 

finner det mer naturligt att sitta och skratta i grupp än att sitta själv och skratta. 

Respondent 2 medger också att han uttrycker andra känslor än de verkliga känslorna och 

drar upp exempel där han står i en ring och alla skrattar. I den situationen hade han 

skrattat falskt för att inte verka otrevlig mot personen som drar skämtet, speciellt om alla 

andra skrattar förutom han och uttrycker att ringar är något han ogillar starkt. 

Respondenten uttrycker också att skrattet sker även för att passa in och inte endast för att 

inte skada personen som skämtar. Respondent 3 tar även upp att han inte skulle säga emot 

i sådana här seriösare sammanhang, trots att han tycker att något är fel. Anledningen till 

det här är för att han hoppats att någon annan skulle gjort det före honom då han hade 

undvikit det, samt att konflikter och konfrontationer är något han helst undviker. 

“Nej men jag skulle nog inte skratta men jag skulle kunna le faktiskt för den här grupp, 

gruppfiske man dras med i skrattet”. (Respondent 3) 

 

“Jag tror att det omedvetet handlar om att undvika uppmärksamhet och liksom på något 

sätt passa in”. (Respondent 2) 

Neutralitet är ett ord som tagits upp av två respondenter i den här kategorin och verkar 

vara viktigare än att anpassa sig. Det här är förstås också en typ av anpassning. 

Respondent 2 anger att behålla en neutral roll och inte sticka ut är ett mål hon satt på 

jobbet under en workshop. Det här medför att hon inte heller väljer att säga ifrån i 

grupper i syfte att bibehålla den neutrala rollen. Dock medger hon att hon börjat säga 

emot och uttrycka sina åsikter oftare nu än tidigare, men varje gång det här sker bidrar det 

till ångestkänslor. Vad gäller aspekten om neutralitet tar respondent 2 upp det här i 

sammanhang med kläder. Han medger att han undviker att sticka ut alltför mycket i 

sociala sammanhang och väljer kläder därefter. 

“Då skrev jag att jag vill främja min ”neutralitet”. Att jag bara vill fortsätta vara den 

här neutrala rollen. Jag är omtyckt av alla och jag är inte bästis med någon. 

(Respondent 1) 

“Jag hade verkligen ”made an effort”, men jag hade inte gått för mycket för jag vill inte 

sticka ut och jag hade inte gått för lite för att inte heller sticka ut. Jag hade lagt mig lite 

neutralt i mitten.” (Respondent 2) 
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5.2 Låg självövervakning 

Baserat på Snyder (1974) och hans teori om att de med låg grad av självövervakning 

utgår ifrån inre känslor då de befinner sig i en viss situation istället för att anpassa sig 

efter omgivningen, ställdes i vår undersökning ett antal frågor för att klargöra vilken grad 

av självövervakning respondenten hade. Vid bedömningen av respondent 8 ansågs han 

som lågt självövervakande då han inte brydde sig om vilka bilder som finns av honom på 

sociala medier och tycker det är okej med vilken bild som än läggs ut. Alla tre tenderade 

att inte skratta med när andra i omgivningen skrattar, om dem inte finner det som sagts 

roligt förstås. De uppger att dem inte är typerna som följer gruppen, vilket kan vara en 

anledning till att inget falskt skratt uppstår. Hit kan även kopplas att respondent 10 

nämner att hon ej uttrycker starkare känslor än vad hon egentligen känner. Vad gäller 

anpassningen vågar respondent 8 även stå för sina åsikter och säga emot kollegor om han 

tycker att de har fel. Det här tar även respondent 10 upp då hon vågar sticka ut och säga 

vad hon tycker, trots att ingen annan håller med. Dock känner hon inte alltid behovet av 

att säga ifrån även fast hon vågar göra det här 

“Då säger jag att dom har fel. Det har jag gjort flera gånger. Inom jobbet och privat 

också.” (Respondent 8) 

 

“Mina åsikter blir inte verkliga bara för att alla andra vet om dem, utan dem blir 

verkliga för att jag känner så och för att jag vet om det. Jag behöver liksom inte att alla 

vet om det eller att alla vet vart jag står.” (Respondent 10) 

Respondent 8 vågar även sticka ut på bio och säger att han skrattar när det är kul, samt tar 

upp exempel där det hänt att han är den enda som skrattar i salen medan alla andra varit 

tysta och visar alltså på en styrning inifrån. Även respodent 9 tar upp att hon skulle våga 

ställa sig upp och dansa inför alla om hon hade varit bra på det, trots att alla andra sitter 

ner och personer hon inte känner befinner sig i rummet. 

“Asså jag bryr mig inte vad folk tycker, jag är sådan.. jag har alltid varit sådan, så jag 

skiter i.” (Respondent 9) 

 

4.4 Spannet mellan låg- och hög självövervakning 

Av våra tio respondenter hamnade tre som klart höga och tre som klart låga. Bland de 

fyra övriga hamnade tre som något högre, varav en hamnade nästan lika nära de låga i 

självövervakningsskalan. Den enskilde respondent som hamnade mer åt graden låg 

självövervakning reagerade i många fall precis som de med låg självövervakning. De som 
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hamnade i mitten av skalan var en blandning av de högt- och lågt självövervakande 

konsumenterna och ju längre upp de kom i skalan desto mer liknade dem de med hög 

självövervakning. Sambandet mellan grad av självövervakning och shoppingbeteendet 

samt preferenser blev tydligare i den här kategorin. 

 

4.4.1 Närmare låg 

Respondent 6 hamnade närmare låg självövervakning och den här bedömningen gjordes 

på grund av att han inte tar lång tid på sig vid publicering av bilder på sig själv på sociala 

medier. Han uppger att det kan ta upp till max fem minuter om det är en profilbild och 

max en minut om det är en bild på något annat. Trots att den korta tiden läggs vid 

uppladdningen av bilder, tenderar respondenten att bry sig om vad folk tycker om honom. 

Dock betyder det inte att en individ som är lågt självövervakande inte bryr sig om vad 

omgivningen tycker och tänker, utan att deras känslor styrs inifrån vid anpassning och att 

känslorna kommer inifrån blir tydliga då han inte skulle skratta åt ett skämt han inte 

finner kul (trots att alla andra tycker det är kul). Han tar även upp att han har svårt att 

uttrycka overkliga känslor, vilket går hand i hand med att att han har svårt att skratta 

falskt. 

“Ja passa in som människa bara för att man inte vill att de ska lida och man vill inte 

orsaka någon awkwardness i onödan, det är då man ler.” (Respondent 6) 

 

4.4.2 Närmare hög 

Vid uppladdning av bilder på sociala medier lägger, både respondent 4 och respondent 7, 

ner mycket tid. Respondent 4 lägger ner ungefär en kvart och gör det här då hon bryr sig 

om “likes” (hur hon uppfattas) och för respondent 7 kan det ta upp till en timme innan en 

bild läggs ut och anger ingen anledning till det här. Respondent 5 väljer att ladda upp 

saker på sociala medier som speglar henne och inte vad som helst, men nämner inte att 

mycket tid läggs ner vid uppladdning av dessa. 

Både respondent 4 och respondent 5 nämner att de väljer att skratta i en situation trots att 

dem inte finner skämtet roligt för att inte sticka ut alltför mycket och behålla en bra 

stämning. För respondent 7 ser det lite annorlunda ut då hon nämner att hon endast ler i 

sådana här situationer. Vad gäller falskt skratt tar respondent 5 även upp att hon kan 

dämpa sitt skratt i en biosalong för att inte sticka ut och säger samtidigt att hon inte 

överdriver känslor, vilket verkar gå emot hennes första svar. Hon gör det här för att passa 

in och inte uppfattas som konstig, men tar inte upp vad som exakt menas med konstig. 
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Respondent 7 väljer dock inte att passa in via ett falskt skratt (beteende) utan tar upp att 

hon ej vill sticka ut via kläder och vill vara lika finklädd som alla andra. 

 

“ Än att kanske neutralisera lite å skratta med och sen fråga om du fattar vad jag menar. 

Annars blir man nog lätt utpekad direkt som såhär ja men konstig eller du vet att det 

blir… ” (Respondent 5) 

“ Men det där är typ… det där är utifrån ett socialt sammanhang. Asså man vill ju inte 

verka udda eller annorlunda. ” (Respondent 7) 

Respondent 4 vågar säga vad hon tycker, men väljer att inte säga så mycket om 

kollegorna inte håller med. Hon säger dock att hon vid vissa tillfällen har vågat gå emot 

trots motstånd. Även respondent 7 tar upp att hon vågar säga ifrån om inte de andra i 

gruppen håller med, men det beror helt på vilket ämne det handlar om. 

 

“ Det beror på hur viktigt det är. Är det så att jag verkligen har en åsikt om någonting 

och verkligen starkt tycker att såhär är det, då säger jag ifrån. Då säger jag ”nej, men 

jag tycker så här och ni tycker så”. ” (Respondent 7) 
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