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Köpa eller äga? 
- en studie om shoppingmani och materialistiska värderingar∗ 

 
Charlotte Kajving & Tommy Widell 

 
 

Psykologin tar upp två perspektiv gällande shoppingmani. Det kliniska 
fokuserar på själva utförandet och det kognitiva fokuserar på betydelsen av 
produkten.  Dessutom finns teorier som placeras emellan där vikten läggs vid 
både agerandet och produktens värde. Tjugoen medlemmar från en 
rikstäckande förening för shoppingberoende och 20 högskolestudenter i 
Mellansverige fick fylla i en enkät. Syftet med undersökningen var att 
undersöka i vilken utsträckning föreningsmedlemmarna fanns representerade 
inom perspektiven, se hur materialistiska värderingar skiljer sig åt mellan 
perspektiven samt mellan deltagargrupperna. Inga signifikanta skillnader 
fanns mellan grupperna. Denna tendens går emot alla tidigare teorier, 
förmodligen beror detta på den svaga första delen i undersökningen. Fokus 
bör därför riktas på att det inte finns någon skillnad mellan 
föreningsmedlemmar och studenter. 
 

 
Key words: clinical perspective, cognitive perspective, compulsive buying 
disorder, shopping, materialism 
 
 

Inledning 
 
Det har visat sig att hur upplärandet av att vara en ”god konsument” kan skapa dåliga 
shoppingvanor (Lee & Mysky, 2004). Dittmar (2005) menade att lösningen på detta är att 
hjälpa individer att kritiskt bedöma sina egna materialistiska värderingar och utveckla andra 
prioriteringar. Även Lee och Mysky (2004) påpekade hur viktigt det är att lära individen att 
stå emot det starka budskapet – att köpa. 
 Kreapelin (1909) myntade uttrycket shoppingmani (Compulsive buying disorder). Det finns 
dock inga studier angående tvångsshopping som är publicerade före 1986, då inleddes 
forskningen först i USA och Kanada och därefter i Europa (Dittmar, 2005). Idag är de flesta 
bekanta med fenomenet och antalet studier inom området ökar allt mer. Det finns ingen 
samhällsklass där shoppingmani inte förekommer. Föga förvånande är det vanligare med 
shoppingmani hos personer som använder kreditkort än hos dem som inte gör det (Lee & 
Mysky, 2004; Mitchell, Burgard, Faben, Crosby & de Zwaan, 2005). Lejoyeux, Bailly, Moula, 
Loi och Adés (2005) beskrev shoppingmani som en form av tvångsmässigt beteende relaterat 
till besattheten och frestelsen att köpa saker som man egentligen inte behöver. Tvångshopping 
är karaktäriserat av en överdriven, okontrollerbar, tidskrävande och upprepad shopping, eller 
handlande som blir en respons till negativa händelser som resulterar i skadliga konsekvenser 
som både är sociala och finansiella (McElroy, Keck, Pope, Smith, & Stakowski, 1994). 
Shoppingen kan i första hand ses som ett sätt att reducera ångest och obehag och i andra hand 
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kan den relateras till besatthet och tvång. Shoppingmani har ett mönster där tankar och 
beteenden har samma ordningsföljd som tvångsrelaterade personlighetsstörningar, det vill säga 
att personen känner ett tvång att utföra en viss handling. Att spendera pengar när det gäller 
shoppingmani (Lejoyeux et. al. 2005). På senare år har shoppingmani uppmärksammats inom 
psykiatrin och konsumentundersökningar. Det beskrivs som oförmågan att handla ”normalt” 
och som ett kroniskt, återkommande beteende som en respons på negativa känslor.  
 Inom psykologin så betraktas fenomenet utifrån två stora perspektiv, det kliniska och det 
kognitiva. Det kliniska perspektivet ser i huvudsak på själva utförandet, att köpa och spendera 
pengar då det menas att det är just detta som skapar beroendet. Det kognitiva perspektivet 
fokuserar i stället på betydelsen av produkten och menar att det är viljan att projicera ett idealt 
själv genom statusladdade produkter som ger grunden för beroendet (Dittmar, 2005). Denna 
studie bygger på den mest representerade och vanligast förekommande teorin inom respektive 
perspektiv samt på en teori som går att spåra till båda perspektiven. 
 
 
Kliniska perspektivet – oförmågan att stå emot en impuls 
 
Det kliniska perspektivet har dominerats av teorin om att en bristande impulskontroll leder till 
utvecklandet av shoppingmani. Därför betraktas shoppingmani som en psykisk sjukdom i den 
mening att värdesättandet hos materiella ting ökar i takt med att förmågan att stå emot 
impulser försvagas (Dittmar, 2005; Lejoyeux et. al. 2005). Bleuler (1924) inkluderade 
shoppingmani i en kategori kallad ”reaktiva impulser”, där även kleptomani, pyromani och 
alkoholism placerades. Han beskriver det på följande sätt (fritt översatt):  
 

De typiska elementen är impulsivitet; de kan inte hjälpa det […] patienten 
är helt inkapabel till att tänka annorlunda, och att föreställa sig de 
oförnuftiga konsekvenserna av agerandet, och se möjligheten till att inte 
gör det. De kan inte ens känna impulsen men de agerar utifrån sin natur 
likt larven som slukar sina löv (Bleuler, 1924, sid. 540). 

 
Genom att titta på samsjukligheten med andra sjukdomar så påvisade Dittmar (2005) att 
länken mellan dessa och shoppingmani var just en svag impulskontroll. Utifrån detta så 
plockade hon fram tre huvudsakliga orsaker: 1) Impulsen att köpa kan inte motstås, 2) 
individen tappar kontrollen, 3) detta ger negativa konsekvenser i det privata - och sociala livet 
samt ekonomiska problem. Lejoyeux et. al. (2005) gjorde även de en upptäckt som styrker 
antagandet att shoppingmani beror på oförmågan att stå emot impulser. De menade att 
shoppingmani har ett liknat mönster där tankar och beteenden har samma ordningsföljd som 
tvångsmässiga personlighetsstörningar. Detta visade sig i deras studie där respondenterna som 
tillhörde undergruppen ”shoppingberoende” oftare ansåg att de gjorde sina köp vid speciella 
tillfällen som inte kunde låta passeras.  
  Verplanken, Herabadi, Perry och Silvera fann (2003) att valet av mat går att spåra till 
vilken typ av beslut man fattar när man shoppar. Godis och sötsaker är sådant som man 
reagerar på genom sockersug, detta inhandlas därför impulsivt som en reaktion på 
sockersuget. De drog slutsatsen att de personer som har problem med att stå emot sin impuls, 
sitt sug efter onyttigheter ofta är de samma som har problem med att motstå lusten, impulsen 
att shoppa. Detta eftersom personer som är uttråkade ofta släpper på kontrollen för att unna 
sig snabb men kortvarig njutning. Till denna kategori kan man koppla båda impulsiv shopping 
och ätande. En ökad impulskontroll skulle alltså kunna motverka båda störningarna.  
Lee och Mysky (2004) menade även dem att shoppingmani är tvångsmässig, en oförmåga att 
stå emot en impuls och att den därför är möjlig att bota med antidepressiv medicinering. De 
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påpekar dock om shoppingmani enbart berodde på detta skulle man helt kunna bortse från 
saker som depression, allmän olycka, ångest, dålig självkänsla och annat som bottnar i en 
vidare kontext. Därför så efterlyser de forskning inom området som skulle kunna kartlägga 
effekterna av att lära individen att stå emot medias starka budskap att köpa. (Lee & Mysky, 
2004). Även Dittmar (2005) ifrågasatte tanken att manin beror på en oförmåga att stå emot en 
impuls eftersom den inte besvarar en vital fråga; varför vissa saker inhandlas impulsivt 
(modekläder) medan andra inte gör det (livsmedel). Därför bör man även ställa sig frågan vad 
själva prylen faktiskt har för betydelse. 
 
 
Kognitiva perspektivet – ett sätt att skapa ett idealt själv 
 
Inom det kognitiva perspektivet har fokus lagts just på vad prylen i sig har för betydelse. 
Detta perspektiv har dominerats av teorin att en konsuments prylar kan fungera som 
materiella symboler för vem personen är och vem den skulle vilja vara. Alltså att 
statusladdade saker köps för att uttrycka en identitet och projicera ett idealt själv (Michelle et. 
al. 1990; Dittmar, 2000, 2005; Mick & Demoss, 1990). Fokus på att inhandla livsmedel för att 
tillfredsställa det fysiska behovet hos sig och sin familj har flyttas till att inhandla prylar som 
uttrycker någon form av självidentitet. Att köpa prylar för att stärka sin självimage är 
förmodligen något som förekommer i nästan all typ av shopping. Det är speciellt viktigt när 
människor gör ickeplanerade inköp där de ser situationen som en speciell och kanske inte 
återkommande chans (Dittmar, 2002). 
 Lejoyeux et. al. visade (2005) att personer med shoppingmani oftare inhandlade produkter 
som de upplevde som statusladdade. Utifrån resultaten i undersökning menade forskarna att 
manin kan ses som ett beteende där målet är att skaffa sig en högre självaktning (Lejoyeux et. 
al. 2005). Detta bekräftade Dittmar (2005) som fann korrelationen mellan ett dåligt 
självförtroende och höga materiella värderingar, vilket hon menade bero på att inhandlandet 
av vissa produkter var ett försök att höja självkänslan. Detta gav sig i uttryck genom att vissa 
typer av prylar såsom kläder, smycken och smink förekom mer frekvent hos personer med 
shoppingmani. Dessa saker är nära relaterat till självkänslan. Undersökningen visar också att 
personer med shoppingmani uppvisar ett större gap mellan hur de ser sig själva och hur de 
skulle vilja bli sedda. Konflikten mellan hur personen upplever sig vara och hur den skulle 
vilja vara i kombination med starka materiella värderingar leder ofta till utvecklandet av 
shoppingmani. (Dittmar, 2005) 
 Kyrios, Frost och Steketee (2004) hade en liknande syn då de menade att en individ som 
tvångsshoppar införskaffar lyxiga föremål för att förhöja eller bevara sin sociala status. Detta 
görs i tron att en social position förpliktar till att köpa vissa lyxiga föremål som förknippas 
med den höga statusen. Höga perfektionistiska förväntningar gör att individer som 
tröstshoppar försöker uppvisa en nivå av social acceptans genom att projicera detta iform av 
statusladdade produkter.  
 Även Michelle et. al fann (1990) att impulsiv shopping var korrelerat med tron att ägandet 
av vissa objekt kunde förbättra självförtroendet. Samma studie visade att kritik från 
föräldrarna i tidig ålder kunde leda till både impulsiva shoppingvanor och stark anknytning till 
materiella ting.   
 Det kliniska perspektivet ser alltså shoppingmani som ett beroende i den mening att det är 
själva utförandet, att köpa och spendera pengar, som ger den kick som de drabbade blir 
beroende av. Det kognitiva perspektivet menar istället att det är viljan att projicera ett idealt 
själv genom inhandlandet av statusladdade produkter som utgör grunden för beroendet. Det 
kliniska ser således agerandet som det mest vitala medan det kognitiva perspektivet pekar på 
produkten (Dittmar, 2005). 
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 Det finns även en teori som placerar sig i mitten av de två perspektiven, denna teori bygger 
på att shopping är ett instrument för att reglera humöret. Inom denna teori så läggs alltså lika 
stor vikt vid både agerandet (shoppingen) som vid produktens värde i sig. 
 
 
Ett sätt att reglera humöret – en kombination av de båda 
 
McElroy, Keck, Pope, Smith och Stakowski (1991) upptäckte att antidepressiva medel såsom 
Prozac var användbara när det gäller att bota shoppingmani. Detta indikerar att shoppingen är 
ett sätt dämpa depressionen, ett agerande för att må bättre. I Lejoyeux et. al. undersökning 
(2005) stärks detta antagande då det visade sig att personer med shoppingmani oftare led av 
depression än vad personer utan shoppingmani gjorde. Detta kan enligt författarna relateras 
till den depressionshämmande effekt som shoppingen har för de drabbade.  
 Luomala och Laaksonen fann (1997) att humör inte bara kan ses som en konsekvens när 
man studerar konsumentbeteende, utan att det även måste ses som en orsak eftersom humöret 
till stor del styr beteendet. När en person lyckas att reglera sitt humör så är det troligt att 
denne fortsätter att agera på ett sätt för att behålla det goda humöret. 
 Luomala och Laaksonen (1999) hittade fem karaktäristiska drag som bidrar till 
humörsreglerande självgåvobeteende. Dessa fem är; personlighet - hur hög eller låg 
stimulansnivå en individ har. Livsstil - vilket typ av livsstil en individ har. Värderingar - vilka 
slags värderingar en individ har, till exempel om en individ har materialistiska värderingar 
och vad en individ förväntar sig av livet. Shopping orientering - hur en individ strukturerar 
upp sin vardag och sitt shoppande samt engagemang - sambandet mellan konsekvenserna av 
en individs shoppande och konsumtionsvärderingar. De menade att det var en viss 
personlighetstyp som använder sig av humörsreglerande självgåvobeteende. Dessa personer 
hade en hög och optimal stimulansnivå vilket går att spåra till det kliniska perspektivet 
(Bleuler, 1924) och dålig självinsikt vilket går att spåra till det kognitiva perspektivet 
(Dittmar, 2005).  
  Mick och DeMoss (1990) menade även dem att shoppandet i sig kan höja det dåliga 
humöret och det inte just är den specifika gåvan som inhandlas som är avgörande. Författarna 
ansåg således att humörsregleringen inte behöver vara materialistisk utan känslan som 
förvärvas genom köpet kan räcka för att reglera humöret. 
 Även Luomala (2002) har funnit resultat som pekar på att shoppingmani utvecklas då 
konsumtion används som instrument för att förbättra humöret. Han menade att shopping 
används som distraktion. Eftersom irriterande och nedstämmande omständigheter inte alltid 
går att förändra så försöker människor att glömma dem. Det handlar om att hela tiden undvika 
att tänka på problemet och källan till problemet eftersom omständigheterna inte kan förändras, 
detta sker genom att flytta fokus till konsumtion och på så vis må bättre. Luomala (2002) 
ansåg också att om en individ känner tillfredställelse genom sin konsumtion och lyckas med 
att reglera humöret på det viset är det troligt att konsumtionen ökar. Detta kan relateras till 
kliniska perspektivets antagande att värderingarna när det gäller materiella ting ökar i takt 
med att förmågan att stå emot impulser försvagas (Dittmar, 2005). Lyckat humörsreglerande 
genom konsumtion kan alltså leda till en sämre förmåga att stå emot impulser och till ett 
utvecklande av starkare materialistiska värderingar.  
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Shoppingmani och materialism 
 
Intresset för materialism och dess betydelse går redan tillbaka till tidiga grekiska filosofer. 
Trots många undersökningar av materialism är det oklart hur det relaterar med andra aspekter 
i livet. Det har diskuterats angående huruvida materialism har negativa effekter på 
perceptioner av välmående (Kilbourne, Grünhagen & Foley, 2005). Detta är något som Lukas, 
Jason & Yang (2007) fann i sin studie då de pekade på en negativ relation mellan hustruns 
materialiska värderingar och makens tillfredsställelse i äktenskapet.  

Belk (1985) definierade materialism som betydelsen för en konsument att knyta an till 
världsliga ägodelar. Den starkaste indikatorn av materialism visade sig vara viljan till 
självförstärkande. Dessa resultat har en intressant relation till vad Dittmar (2005) fann i sin 
studie då hon pekade ut materialistiska värderingar som den starkaste indikatorn på 
shoppingmani. Sett till dessa studiers resultat så stärks tesen om att shoppingmani utvecklas 
då de drabbade försöker höja sin självkänsla genom att projicera sitt ideala själv genom 
materiella ting (Belk, 1985; Dittmar, 2005). 
 Starka materialistiska värderingar är något som flera forskare funnit relevant för 
utvecklandet av shoppingmani. Denna tanke är givetvis mest dominerande inom det kognitiva 
perspektivet eftersom det är där som fokus läggs på produkten. (Dittmar, 2000, 2005; Mick et. 
al. 1990; Kyrios et. al. 2004). 
 
 
Syfte  
 
Tidigare forskning har pekat på flera olika anledningar till shoppingmani. De mest 
representerade och beskrivna är; teorin om att shoppingmani utvecklas på grund av 
oförmågan att stå emot impulser (kliniska perspektivet), viljan att projicera ett idealt själv 
genom materiella ting (kognitiva perspektivet) och teorin om att shopping är ett instrument för 
att reglera humöret (kombinationen av dessa två). Som nämnts tidigare så fokuserar det 
kliniska perspektivet på upplevelsen och utförandet utav shopping medan det kognitiva 
perspektivet i huvudsak pekar på vad produkten i sig har för betydelse.  

Vad materialistiska värderingar har för betydelse för utvecklandet av shoppingmani har 
nästan uteslutande undersökts då forskaren har haft sin ansats i det kognitiva perspektivet. 
Instrumenten som använts har då varit utformade utifrån antagandet att shoppingmanin är 
utvecklad just på grund av viljan att äga produkter och ingen hänsyn har då tagits till andra 
tänkbara bakomliggande orsaker. Denna studie har därför sin ansats och teorigrund i flera 
teorier och i flera perspektiv som presenterats i tidigare forskning. Syftet med undersökningen 
är att (a) undersöka i vilken utsträckning som de drabbade deltagarna finns representerade 
inom det kliniska perspektivet, det kognitiva perspektivet och kombinationen utav dessa, (b) 
studera huruvida materialistiska värderingar skiljer sig åt mellan respektive perspektiv och 
kombinationen utav dessa, samt (c) se hur personer med utvecklad shoppingmani skiljer sig 
från andra när det gäller materialistiska värderingar.    
 
 

Metod 

 

Deltagare 
 
Undersökningen utgjordes av 21 medlemmar från en större förening för shoppingberoende i 
Sverige samt utav 20 högskolestudenter i Mellansverige. Föreningen har medlemmar från 
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hela Sverige, både kvinnor och män i blandade åldrar. Samtliga i föreningen informerades av 
ordförande och fick sedan avgöra om de vill delta. Utav 75 tillfrågade i föreningen så deltog 
21 stycken. Tjugo studenter tillfrågades genom bekvämlighetsurval. Av dessa deltog samtliga. 
Alla deltagare var myndiga och kunde därför själva avgöra om de vill delta i undersökningen 
eller inte. Ingen ersättning utbetalades. 
 
 
Material 
 
Undersökningen byggde på en strukturerad enkät bestående av två delar. Inga 
bakgrundsfrågor användes eftersom detta skulle riskera deltagarnas anonymitet, samt 
eftersom att detta inte var relevant för undersökningens syfte. Enkätens första del (påstående 1 
– 10) var utformad för att undersöka deltagarnas bakomliggande orsaker till shoppingmani 
betraktat ur de tre perspektiven som nämns i inledningen. Till vänster på skalan så fanns 
graderingen av siffran ett vilket motsvarande en ståndpunkt tillhörande det kliniska 
perspektivet på respektive påstående. Till höger på skalan så fanns siffran fem vilket 
motsvarade en ståndpunkt i det kognitiva perspektivet på respektive påstående. Dessa 
påståenden var designade på följande vis; först ett påstående Om jag fick allt jag ville gratis 
och levererat till dörren så och sedan skalan 1 = Skulle jag fortfarande ha ett behov av att 
shoppa eftersom jag gillar upplevelsen, 5 = Skulle alla mina shoppingbehov vara uppfyllda. 
Denna del uppvisade ett Cronbach´s alpha på 0,61 för föreningsmedlemmarna och    
studenterna visade ett  Cronbach´s  alpha på 0.49. 

Enkätens andra del (påstående 11 – 31) bestod av 21 påståenden med avsikt att mäta 
materialistiska värderingar. Dessa påståenden var utformade utav Belk (1985) för att mäta just 
detta. Dessa påståenden översattes till svenska genom så kallad back translation (Triandis & 
Barry 1980), där en tvåspråkig psykologilektor översatte författarnas svenska översättning till 
engelska igen. Detta skedde utan att denne sett den ursprungliga enkäten. Översättningen 
jämfördes sedan med originalenkäten för att fastställa att den svenska översättningen var 
korrekt. Dessa påståenden var designade i form av ett påstående där deltagarna fick skatta sig 
på skalan; 1 = Instämmer inte alls  till 5 = instämmer helt. Påståendet såg exempelvis ut så 
här; Att hyra eller att leasa en bil tilltalar mig mer än att köpa en.  Påstående 14, 19, 20, 22, 
24, 26 och 31 var så kallade reversed items vilket innebär att skalan var spegelvänd (1 = 5, 2 
= 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1). Dessa kunde exempelvis se ut så här; Jag blir inte särskilt upprörd 
om jag tappar bort någonting. Anledningen till användandet av dessa spegelvända påståenden 
var att peka ut eventuella svar som fyllts i mekaniskt utan att respondenten läst påståendena. 
Denna del hade ett Cronbach´s alpha på 0,75 för studenterna och – 0,8 för 
föreningsmedlemmarna. 
 
 
Procedur 
 
En större förening för shoppingberoende i Sverige kontaktades via mail. Föreningen bestod av 
101 medlemmar varav 26 var anhöriga till någon drabbad. De tilltänkta deltagarna var de 75 
som hade utvecklat shoppingmani, ingen anhörig ombads att delta i studien. Ordförande 
informerades om studiens syfte samt om den enkät som skulle skickas ut till deltagarna. 
Enkäten byggdes digitalt och lades på en lösenordsskyddad Internetsida. Deltagarna fick 
Internetadress och lösenord utskickat utav föreningens ordförande, detta för att garantera 
deltagarnas anonymitet. Lösenord användes för att inga utomstående utav misstag skulle få 
möjlighet att fylla i enkäten. 
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De 20 deltagarna från högskolan i Mellansverige valdes ut genom bekvämlighetsurval på 
skolans område. Där fick de erhålla ett pappersexemplar utav samma enkät som tidigare fyllts 
i digitalt utav föreningens medlemmar. Dessa fylldes i omgående. Enkäten inleddes med en 
kort presentation av studien samt om att deltagandet var frivilligt och att resultaten skulle 
behandlas anonymt. Det fanns även information om var de slutgiltiga resultatens skulle finnas 
att tillgå om så önskades. 
 
 

Resultat 

 

 

Fördelning inom perspektiv 
 
Utifrån resultaten från enkätens första del beräknades ett medelvärde för varje respondent och 
utifrån detta delades dessa in i de tre kategorierna; det kliniska perspektivet (1 – 2,33),  
kombinationen av det kliniska och det kognitiva perspektivet (2,34 – 3,66) och det kognitiva 
perspektivet (3,67 – 5). Anledningen till denna indelning var att varje perspektiv skulle få lika 
stort utrymme på skalan. Resultaten analyserades sedan utifrån denna kategoriindelning.  

Efter att ha delat in deltagarna utifrån resultaten på enkätens första del samt genom att 
skilja på studenter (icke drabbade) och föreningsmedlemmar (drabbade) så förekom 
fördelningen på följande vis (se tabell 1 och 2)   
 
 
Tabell 1 
Fördelning, medelvärden, standardavvikelser – föreningsmedlemmar enkätdel 1  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Perspektiv     n     n (%)     M      SD_____________ 
Kliniska      3     14.29     2.13     0.15 
Kombinationen   13     61.90     2.99     0.47 
Kognitiva     5     23.81     3.94     0.22____________ 
 
 
Tabell 2 
Fördelning, medelvärden, standardavvikelser – Studenter enkätdel 1  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Perspektiv     n     n (%)     M      SD_____________ 
Kliniska      2     10.00     2.01     0.15 
Kombinationen   16     80.00     3.06     0.34 
Kognitiva     2     10.00     3.90     0.14____________ 
 
Den totala fördelningen mellan alla deltagare blev således 12,20 % inom det kliniska 
perspektivet, 71,73 % inom kombinationen och 17,07 % inom det kognitiva perspektivet. 
 
 
Materialistiska värderingar 
 
Enkätens andra del utgjordes utav ett index vars syfte var att mäta materialistiska värderingar 
(se tabell 3 och 4). Dessa frågor utformades utav Belk (1985) just för att mäta materialistiska 
värderingar.  
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Tabell 3 
Materialistiska värderingar, medelvärden, standardavvikelser - Föreningsmedlemmar  enkätdel 2 
 
________________________________________________________________________________________________________________                          

Perspektiv     n       M       SD____________________ 
Kliniska      3       3.49      0.48 
Kombinationen   13       3.15      0.60 
Kognitiva     5       3.48      0.70    ___________ 
 
 
Tabell 4 
Materialistiska värderingar, medelvärden, standardavvikelser - Studenter  enkätdel 2  
 
________________________________________________________________________________________________________________                          

Perspektiv     n       M       SD____________________ 
Kliniska      2       3.10      0.07 
Kombinationen   16       2.91      0.28 
Kognitiva     2       3.07      0.24____________________ 
 
 
För att mäta skillnader i materialistiska värderingar så gjordes en 2 
(Föreningsmedlem/student) x 3 (perspektivtillhörighet) ANOVA. Resultatet visade ingen 
signifikant varians, varken i form av huvudeffekter eller interaktionseffekt. Däremot så fanns 
en tendens (se Figur 1). Effekt faktor A: student/föreningsmedlem F2.73  =  0,11, ns. Effekt 
faktor B: perspektivtillhörighet F1.03 = 0.37.ns.  Effekt faktor A x B F0.08 = 0.93, ns. 

 
Figur 1. Materialistiska värderingar utifrån deltagarnas perspektivtillhörighet samt presenterat 
huruvida de är studenter (icke drabbade) eller föreningsmedlemmar (drabbade). 
 
Resultatet visade en tendens att föreningsmedlemmarna har en aning högre materialistiska 
värderingar än vad studenterna har. Det pekar också på att de deltagare som kategoriserats 
inom kombinationen av de två perspektiv uppvisar lägre materialistiska värderingar än vad 
övriga deltagare gör. Detta gäller både för studenter och för föreningsmedlemmar. 
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ANOVAN uppvisade en styrka på 0,46 vilket innebär att signifikant skillnader endast hade 
upptäckts vid 46 % av tillfällena.  
 

Diskussion 

 

Fördelning inom perspektiv 
 
Både inom föreningen (61,90 %) och bland studenterna (80 %) var kombinationskategorin 
klart överrepresenterad. Eftersom indelningen bygger på medelvärden utifrån ett index baserat 
på tio frågor (enkätdel 1) så gav ett ifyllande av endast treor samma resultat som om 
respondenten hade svarat fem på varannan fråga och ett på varannan fråga. Detta behövs 
nödvändigtvis inte ses som något negativt, eftersom att föredra upplevelsen (kliniska) i vissa 
lägen och produkten (kognitiva) i andra lägen är ett beteende som tillskrivs 
kombinationskategorin i samma utsträckning som att värdera de båda alternativ likvärdigt i 
alla situationer.   

Däremot så bör instrumentet som används för att göra denna kategoriindelning ifrågasättas 
med tanke på hur respondenterna upplever svarsalternativen i mitten av skalan. Dessa 
alternativ riskerar att upplevas som att varken föredrar upplevelsen eller produkten. Samma 
problematik gäller då respondenten varken shoppar för upplevelse eller produkt.    Svaren kan 
i dessa fall uppvisa en trea och därigenom felaktigt påverka respondentens totala medelvärde i 
första delens index. Frågorna är utformade med upplevelse och produkt på varsin sida av 
skalan, dessa skapades då författarna hade en djupare eftertanke än vad respondenterna 
eventuellt hade då enkäten fylldes i. Om en respondent på en fråga vill svara att ”jag shoppar 
för att stilla min köplust” så kan denna ha upplevt att skalan inte rymmer denna typ av svar 
och därför fylla i en trea. Författarna hade då instrumentet skapades en förförståelse som sa att 
köplust stillas genom att köpa en produkt eller genom upplevelsen att inhandla en produkt. 
Det som enligt författarna rymdes inom skalan kan upplevas annorlunda av respondenterna 
som inte besitter samma förförståelse. Dessa skillnader kan således bero på att enkäten 
skapats under djup analys men besvarats under mer enkla former.  På enkätens första del så 
uppvisade föreningsmedlemmarna ett Cronbach´s alpha på 0,61 vilket betraktades som 
tillfredsställande med tanke på det vida begreppet (perspektivtillhörighet) som undersöktes. 
Studenterna uppvisade däremot ett anmärkningsvärt lägre värde (0,49). Detta kan förklaras 
genom att denna del av enkäten byggde på teorier utvecklade ifrån studier på just drabbade 
människor. Därför kan enkäten ses som mer anpassad för föreningsmedlemmarna än för 
studenterna. 

Det bör även funderas över vad tillfället och situationen hade för betydelse vid ifyllandet 
av enkäten. Föreningsmedlemmarna fyllde enkäten elektroniskt av etiska skäl medans 
studenterna fyllde i en pappersvariant av samma enkät. Det ideala hade varit om både 
grupperna hade besvarat enkäten elektroniskt vilket tyvärr inte gjordes på grund av tidsbrist. 

Denna spridning mellan kategorierna var snarlik mellan grupperna föreningsmedlemmar 
och studenter. Det är inte helt häpnadsväckande med tanke på att värderingar när det gäller 
både upplevelser och produkter är mer extrema hos beroende vilket gör att det jämnar ut sig. 
Detta innebär i grova drag att om dessa värden gick att värdera mer extremt för de 
shoppingberoende så skulle extrema svar ge samma medelvärde och ändå placera dessa inom 
nämnd kategori. 

Sett till syftet med denna studie så utformades enkätens första del i första hand för att 
undersöka inom vilket perspektiv som shoppingberoende kunde placeras. Inom denna del av 
undersökning så bör därför studentgruppen betraktas som en kontrollgrupp och 
föreningsmedlemmarna som själva testgruppen.  
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 De shoppingberoende deltagarnas spridning pekar på att majoriteten har ett beteende som 
lägger sig mellan de två perspektiven. Inom detta område så dominerar som tidigare nämnts 
teorin om att shopping är ett instrument för att reglera humöret. Därför är Luomalas (1997, 
1999, 2002) studier unika, där andra teorier talar om bakomliggande orsaker så pekar han på 
själva effekten av beteendet. Oavsett om det är som det kliniska perspektivet påpekar, att 
manin beror på oförmågan att stå emot en impuls (Dittmar, 2005; Lejoyeux, et. al. 2005; 
Bleuler, 1924). Eller om det är likt vad det kognitiva perspektivet hävdar, att manin beror på 
att utrycka sig genom materiella ting (Dittmar, 2000, 2005; Mick & De Moss, 1990;  
Michelle, et. al. 1990) så kan dessa båda teorier ses som ett steg till ett bättre humör. Att 
merparten av föreningsmedlemmarna hamnade just i denna kategori kan förklaras genom av 
insikten om att de faktiskt är beroende. Stöd av andra i föreningen kan leda till att de lyckas 
motstå köpbegäret och märker att humöret faktiskt inte reglerats genom just shopping utan 
genom den distraktion som nu istället föreningen utgör (Luomala 2002). Spridningen kan 
således förklaras genom deltagarnas sjukdomsinsikt. Därför kan även urvalet ifrågasättas då 
de som studeras som shoppingberoende egentligen borde betraktas som ”medvetet 
shoppingberoende”. Shoppingberoende personer utanför föreningen, utan samma insikt skulle 
kunna uppvisa helt andra resultat då föreningen är ett steg i processen mot medvetande.    

Detta sätter även sina spår i bedömningen av de drabbade deltagare som hamnade i det 
kliniska perspektivets kategori (14,29 %) och inom det kognitiva perspektivets kategori 
(23,81 %). Det kan vara så att det är medlemmar som just anslutit till föreningen som hamnat 
inom dessa kategorier. Tyvärr så kunde inte anonymiteten försäkras med denna typ av 
bakgrundsfrågor. Föreningen kan fungera som ett steg i en process där medlemmarna ansluter 
med en typ av värderingar som sedan utvecklas mot ett medvetande om att det är 
välbefinnandet och humöret som de försöker reglera. 

Tyvärr var deltagandet väldigt lågt vilket ger en väldigt låg styrka till undersökningen och 
stora risker till missvisande fördelning mellan perspektiven. 
 
 
Materialistiska värderingar 
 
ANOVA:n uppvisade ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande materialistiska 
värderingar. ANOVA:n hade dock endast en styrka på 0,46 vilket förmodligen berodde på det 
låga deltagandet och den sneda fördelningen mellan perspektiven. Om dessa resultat ändå är 
faktiska så motsätter sig dessa Dittmars (2000) teori om att shoppingmani utvecklas på grund 
av starka materialistiska värderingar. Detta förklarar också att så få av deltagarna hamnade 
inom det kognitiva perspektivet. Samtidigt bör den första delen av enkäten åter igen 
ifrågasättas eftersom dessa inte skiljde sig ifrån övriga gällande materialistiska värderingar, 
vilket borde ha varit anledningen till att de hamnade inom nämnt perspektiv. Att släppa på 
impulskontrollen och unna sig kortvarig tillfredsställelse för att dra på sig senare problem, 
ekonomiska exempelvis är något som Verplanken, Herabadi, Perry och Silvera påpekade 
(2005). Detta står i kontrast med stark impulskontroll vilket studenter uppvisar då de tar på sig 
kortsiktiga besvär (C-uppsats) för senare belöning (arbete), så kallad delayed gratification. 
Detta är spekulationer men dock en intressant aspekt som skulle vara intressant att studera 
närmare. I åtanke då denna aspekt begrundas bör finnas att många av föreningsmedlemmarna 
kan ha en högskoleutbildning vilket innebär att impulskontroll kan vara situationsbetingad.  
 Inte heller det kliniska perspektivet uppvisade någon signifikant avvikelse ifrån de andra 
perspektiven gällande materialistiska värderingar. Detta går emot teorierna om att dessa skulle 
ha lägre materialistiska värderingar och prioritera upplevelsen av shopping i större grad än 
vad personer bedömda utifrån de andra kategorierna skulle göra (Dittmar, 2005; Lejoyeux, et. 
al. 2005).  
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 Kombinationskategorin avvek inte heller signifikant från de andra grupperna. Detta var 
inte helt oväntat då detta är det överlappande gränslandet mellan de två andra kategorierna 
mellan vilka en skillnad hade varit mest trolig.  
 Det faktum att föreningsmedlemmar (drabbade) och studenter (icke drabbade) inte skilde 
sig åt gällande materiella värderingar måste betraktas med intresse. Detta eftersom, 
indelningen mellan dessa var av så kallad kvasiexperimentell design där indelningen var 
förutbestämd utav bakgrundsfaktorer samt eftersom måttet som användes för att mäta 
materialism är välbeprövat. Nog för att tendensen pekar på att föreningsmedlemmarna hade 
en aning högre materialistiska värderingar, men skillnaden förväntades att vara signifikant. 
Risken finns att någon utav studenterna är shoppingberoende och därför borde ha placerats i 
den andra deltagargruppen. Det kan ha varit så att drabbade studenter liknade de i föreningen 
så pass mycket att dessa suddade ut eventuella skillnader. 
 Sett till den ickesignifikanta tendens som fanns så var det kombinationskategorin som 
avvek mest ifrån de andra. Denna kategori uppvisade lägste materialistiska värderingar både 
bland föreningsmedlemmar och bland studenter. Detta kan förklaras genom Mick och 
DeMoss (1990) teori om att shoppandet i sig kan höja det dåliga humöret och det inte alltid 
just är den specifika gåvan som inhandlas som är avgörande.  Däremot så kan författarna inte 
peka på någon anledning till att det kliniska perspektivet faktiskt uppvisar starkast 
materialistiska värderingar, om dock mycket marginella. Denna tendens går emot alla tidigare 
teorier. Som nämnts så beror detta förmodligen den svaga första delen i undersökningen och 
fokus bör därför riktas på att det inte finns någon skillnad mellan föreningsmedlemmar och 
studenter. 
 
 
Forskningsetisk diskussion 
 
Denna studie har anpassats genom att följa forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Fokuseringen har lagt på de fyra huvudkraven; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då 
respondenterna tillhör en specifik population så har kraven om anonymitet varit självfallen. 
Med tanke på att enkäten lades ut elektroniskt och respondenterna inte kan spåras. För att få 
en hög reliabilitet i en studie krävs flera respondenter som är specifika inom fenomenet även 
om studien inte kan generaliseras. Önskemål hade varit fler respondenter som erkänt sitt 
beroende och har kunnat delge sina tankar och värderingar. 
 
 
Framtida forskning 
 
Forskning saknas där flera tänkbara bakomliggande orsaker till shoppingmani beaktas. De 
idag befintliga studierna inom området testar en hypotes eller arbetar utifrån en teorigrund. Ett 
förkastande av hypotesen har inte lett till att forskaren i fråga begrundat alternativa hypoteser, 
utan till att denna istället har gjort nya studier på samma grund. Denna studie var ett försök att 
se i vilken utsträckning som varje perspektiv fanns att finna bland deltagarna. Enkätens första 
del visade sig dock vara misslyckad för att mäta just detta. Framtida studier efterlyses därför 
där instrumentet för detta är av annan design. Förslagsvis så bör frågorna vara uppdelade på 
perspektiven där respondenten får skatta sig på separata frågor inom varje perspektiv. Istället 
för som i denna studie ha en skala som försöker inkludera alla tänkbara kategorier. En enkät 
med index baserade på varje enskild teori/kategori med frågor där respondenten fick skatta sig 
på en skala 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) skulle således förmodligen vara mer 
fruktbar. Frågorna skulle eventuellt kunna se ut på följande vis; ur det kliniska perspektivet - 
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jag har svårt att stå emot köplusten eftersom upplevelsen av ett genomfört köp ger mer känsla 
av tillfredsställelse.  Ur det kognitiva perspektivet – jag tror att man kan uttrycka en identitet 
genom produkter. Samt ur kombinationskategorin – jag tror att både produkten och 
upplevelsen av ett köp är viktiga faktorer för att reglera humöret.  Genom att göra på detta vis 
så skulle det undgås missförstånd där respondenten måste välja ett ställningstagande åt något 
håll, där denne egentligen inte vill tillskriva sig något. 
 Resultatet i denna studie som visar att det inte finns några skillnader mellan drabbade och 
icke drabbade gällande materialistiska värderingar genererar intressanta frågor för framtida 
forskning. Även om resultaten ska vara generaliserbara över alla shoppingberoende så är 
kanske en kvalitativ studie att föredra med tanke på den specifika målgruppen. Då tidigare 
studier går isär inom området så skulle kvalitativa studier även kunna finna anledningar som 
missas genom kvantitativ forskning med färdiga alternativ.  Det finns ett behov av att peka på 
vad som faktiskt skiljer beroende från icke beroende inom området. Med resultaten ifrån 
denna studie i åtanke så bör detta ske utan att lägga allt för mycket fokus på just produkter 
och dess betydelse.   
 Det är tänkbart att shoppingmani är en process där bakomliggande orsaker är olika faser 
som genomgås, därför skulle en longitudinell studie vara intressent för att se om deltagarnas 
upplevelser förändras över tid. Denna fråga är väldigt viktig att ställa då svaren på denna är 
direkt avgörande för hur behandling bör gå till.  
 I dagens samhälle så ökar reklamutbudet i takt med konsumtionen och materialismen. 
Konsumtion och materialism är starka prediktorn på utvecklandet av shoppingmani (Dittmar, 
2000). Därför blir behovet av studier angående bakomliggande orsaker till shoppingmani allt 
större så länge denna samhällsutveckling pågår, då trycket på den genomsnittliga 
konsumenten ökar. 
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