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Tvångsmässig shopping relaterad till materialistiska värderingar och 
emotionsregleringsförmåga

Bitte Larsson

Tvångsmässig  shopping,  compulsive  buying,  är  en  störning  som 
innebär  att  individen har  svårigheter  att  motstå  shoppingimpulser.  I 
huvudsak  är  det  kvinnor  som uppvisar  tvångsmässig  shopping  och 
genomsnittsåldern är 30-31 år. Det finns dock forskningsresultat som 
tyder  på att  genus-  och åldersskillnaderna  minskar  (Dittmar,  2005). 
Tvångsmässiga  shoppare  har  också  framträdande  materialistiska 
värderingar och/eller svårigheter att reglera känslor i separata studier. 
Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  relationen  mellan 
tvångsmässig  shopping,  materialistiska  värderingar  och  emotions- 
regleringsförmåga  i  en  och  samma  studie.  Tre  etablerade 
mätinstrument användes i studien. Deltagarna, 136 varav 94 kvinnor, 
var  huvudsakligen  studenter  vid  Mälardalens  högskola.  Resultatet 
visade  dessutom  att  kvinnor  tvångsshoppar  mer.  Det  fanns  inget 
signifikant samband mellan tvångsmässig shopping och ålder. Studien 
visade  att  tvångsmässig  shopping  var  signifikant  relaterat  till  både 
materialistiska  värderingar  och  bristande  emotionsregleringsförmåga 
oberoende av varandra.  Framtida  forskning bör testa  ytterligare  hur 
emotionsreglering  och  materialistiska  värderingar  tillsammans  eller 
var för sig producerar tvångsshopping.

Keywords: compulsive buying, materialism, emotion regulation

Inledning

Allt fler människor ägnar sig åt onödig shopping vilket kan leda till allvarliga följdeffekter 
på individernas liv av psykologisk, social och ekonomisk karaktär. (Claes et al., 2010; Claes, 
Bijttebier, Mitchell, de Zwaan, & Mueller, 2011, Dittmar, 2005; Hui-Yi & Harvey, 2010). 
De  ägnar  sig  frekvent  åt  shoppingepisoder  eller  impulser  att  shoppa  som  upplevs  som 
oemotståndliga och tvingande. Ett sådant dysfunktionellt beteende kallas compulsive buying,  
tvångsmässig shopping. För individen kan ökad shopping vara psykologiskt motiverat, det 
vill säga en önskan om att uppnå emotionella, sociala och identifierbara fördelar (Dittmar, 
2005). Definitionen av shopping i denna studie syftar till inköp av varor eller tjänster som 
man definitivt kan klara sig utan.

Tvångsmässig shopping (”oniomania”) beskrevs först av Kraepelin år 1915. Tvångsmässig 
shopping har sedan fått stor uppmärksamhet från forskare och kliniker sedan 1990-talet och 
har  varit  föremål  för  ett  flertal  undersökningar.  Tvångsmässig  shopping har  visat  en  hög 
prevalensgrad av livstidslånga humörstörningar (Black, Monahan, Schlosser, & Repertinger, 
2001),  affektivitet,  ätstörningar,  ångest  och  tvångsmässig  störning  (Mueller  et  al.,  2010). 
Ätstörningar,  speciellt  hetsätning,  depression  samt  bristande  impulskontroll  har  även 
uppmärksammats ha starka kopplingar med tvångsmässig shopping (Claes et al., 2011). En 
studie  på  kvinnliga  studenter  har  vidare  visat  en  relation  mellan  tvångsmässig  shopping, 
ätstörningssymptom, speciellt bulimi, och depression (Claes et al., 2010). Att ångest-, ät- och 
impulsstörningar  har  en  stark  koppling  till  tvångsmässig  shopping  har  även  påvisats  av 



Christenson  et  al.  (1994).  Mitchell  et  al.  (2002)  har  även  funnit  förekomst  av 
substansberoende hos tvångsmässiga shoppare. DeSarbo och Edwards (1996) har presenterat 
en  studie  som  uppvisar  två  kategorier  av  tvångsmässiga  shoppare,  en  som  drivs  av 
psykologiska bekymmer såsom låg självkänsla, beroendeproblematik och ångest medan den 
andra tvångsmässiga shopparkategorin motiveras av materialistiska värderingar, undvikande 
copingstrategier, social isolering och förnekelsetendenser av sin problematik. Impulsivitet är 
ett gemensamt drag i båda grupperna. Att individen isolerar sig beror på skamkänslor för sitt 
beteende.  Tvångsmässig  shopping  är  inte  inkluderad  i  den  diagnostiska  och  statistiska 
manualen kring mentala störningar. Enligt American Psychiatric Associations handbok för 
diagnostiska kriterier enligt DSM IV (2000) inbegriper impulsiva kontrollstörningar som ej 
klassificeras  impulskontrollstörning,  intermittent  explosivitet,  kleptomani,  pyromani, 
spelmani och trichotillomania vilket även antas inkludera tvångsmässiga handlingar såsom 
exempelvis tvångsmässig shopping. Förekomsten av tvångsmässig shopping uppskattas till 
5.8% i  USA (Koran,  Faber,  Aboujaoude,  Large,  & Serpe,  2006)  och till  7% i  Tyskland 
(Neuner, Raab, & Reisch, 2005).

Forskning kring tvångsmässig shopping genomfördes tidigare på deltagare som uppvisade 
en psykiatrisk problematik, deltagarna i olika forskningsstudier hade antingen diagnosticerats 
med någon form av störning eller hade själv aktivt sökt hjälp för sina shoppingproblem. D
´Astous,  och Tremblay (1998) uppmärksammade att det fanns ett generellt  behov hos alla 
konsumenter  i  samhället  att  shoppa under olika perioder  men att  tvångsmässiga shoppare 
kontinuerligt uppvisar detta starka behov att shoppa. Detta bidrog till att de ville undersöka 
förekomsten av tvångsmässig shopping inom den generella konsumtionspopulationen. För att 
mäta förekomsten av tvångsmässiga beteenden skapades mätinstrument, exempelvis skapades 
ett  mätinstrument  av  Valence,  D'Astous  och  Fortier  (1988).  D´Astous  et  al.  (D´Astous, 
Maltais, & Roberge, 1990) modifierade den mätskala som tidigare skapats av honom själv 
och  hans  kollegor.  Ett  ytterligare  mätinstrument  skapades  av  Faber  och  O´Guinn  (1989, 
1992). 
Materialism.  Inom socialpsykologin antas föreställningen att  tvångsmässig shopping är ett 
kompensatoriskt beteende där individen försöker att hantera sina personliga problem och för 
att kompensera sitt mående genom att köpa materiella föremål (Dittmar, 2005). Richins och 
Dawson (1992) har definierat materialism som ”the importance ascribed to the ownership and 
acquisition  of  material  goods in  achieving major  life  goals or desired states”  (Richins  & 
Dawson 1992, p. 302). En individ med höga materialistiska värderingar uppfattar materiella 
föremål som ett tecken på framgång, centrala livsmål och ett tecken på glädje i livet. Utifrån 
sin  definition  skapade  de  ett  mätinstrument  som  senare  omarbetades  av  Richins  (2004). 
Dittmars undersökning kring relationen mellan tvångsmässig shopping och materialism har 
visat  att  det  finns  ett  starkt  positivt  samband  mellan  tvångsmässig  shopping  och 
materialistiska  värderingar.  Dittmars  (2005)  studie  på  ett  antal  tonåringar  gällande 
tvångsmässig  shopping  och  materialistiska  värderingar  har  visat  att  de  både  uppvisar 
tvångsmässiga  shoppingtendenser  och  extremt  starka  materialistiska  värderingar.  Att 
materialism har en stark koppling till tvångsmässig shopping har även bekräftats av Claes et 
al. (2010). Forskning har visat (Hui-Yi, & Harvey, 2011) att människor som uppvisar tecken 
på tvångsmässig shopping inte bara har starka materialistiska värderingar utan väljer också 
dyra artiklar trots att de inte har råd. Dessa har uppvisat stora privatekonomiska brister och 
shoppar i mycket större utsträckning än deltagare som inte uppvisat tecken på tvångsmässig 
shopping och som haft en bättre ekonomi. De använder sig dessutom av krediter och shoppar 
med pengar de inte har. När omgivningen påpekat att de borde välja ett budgetalternativ har 
de uppvisat en otålighet och ilska (Hui-Yi & Harvey, 2011). Dittmar (2005) har även påvisat 
att det finns en länk mellan tvångsmässig shopping och tvångsmässigt samlande vilket kan 
tyda på att  förvärvandet  och psykologiska orsaker kan ses som centrala  vid tvångsmässig 
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shopping.  Införskaffande av föremål  förefaller  därför  vara ett  pågående behov att  erhålla 
föremål som individen egentligen inte behöver. 

Kön.  Tidigare  forskning  har  visat  att  tvångsmässig  shopping  i  huvudsak  har  varit  ett 
kvinnligt  fenomen  (O´Guinn  &  Faber,  1989).  Black  (1996)  har  redovisat  att  bland 
tvångsmässiga shoppare har 80-95% bestått av kvinnor. I en senare studie har Black (2001) 
påvisat att tvångsmässig shopping och tvångsmässigt spelande förefaller vara genusspecifika 
undertyper  av  samma  problematik  där  kvinnor  engagerar  sig  i  tvångsmässigt  shoppande 
medan  männen  engagerar  sig  i  patologiskt  spelande.  Om  tvångsmässig  shopping  kan 
förklaras  utifrån en tvångsmässig störning finns det dock andra tvångsmässiga handlingar 
som  är  mer  vanligt  förekommande  bland  män  såsom  exempelvis  spel-,  alkohol-  och 
narkotikamissbruk.  Gällande  köns-  och åldersuppdelningen  har  forskning under  senare  år 
(Dittmar,  2005)  visat  att  könsskillnaderna  minskar  och  att  tecken  på  tvångsmässiga 
shoppingsymptom och materialistiska värderingar börjar visa sig bland allt yngre människor. 
Dittmar  har  uppmärksammat  att  förekomst  av  tvångsmässig  shopping  inte  kan  förklaras 
utifrån kön, enligt resultaten har hon observerat att ju yngre individerna varit desto mindre har 
könsskillnaderna  blivit.  Tvångsmässig  shopping  antas  vidare  vara  en  okontrollerbar  drift, 
vilket också inbegriper att individen ofta har impulsiva tendenser. Impulsiva och riskfyllda 
beteenden har vidare visat sig vara mer frekventa hos män än hos kvinnor (Cross, Copping, & 
Campbell, 2011). 

Ålder. Det finns indikationer som stödjer antagandet att allt yngre människor kan vara starkt 
påverkade av ett tvångsmässigt shoppande (Dittmar, 2005; Lejoyeux et al., 1997; O`Guinn, & 
Faber, 1989). Det finns dock studier som inte påvisar några åldersskillnader (Black et al., 
1998; DeSarbo & Edwards, 1996). Studier visar en genomsnittsålder mellan 30 och 31 år 
(Black, Monahan, Schlosser, & Repertinger, 2001). Dittmar redovisar att 46% av den skottska 
befolkningen i åldrarna 16- till 18-årsåldern visar tidiga tendenser på okontrollerbar shopping, 
de  uppvisar  dessutom svårigheter  att  stå  emot  stimuli  från  reklam och  har  en  bristande 
kontroll över sina shoppingvanor (Dittmar, 2005). 

Emotionsreglering

Claes  et  al.  (2010)  har  visat  att  tvångsmässig  shopping  är  positivt  relaterad  till  brist  på 
självreglering. Mindre extrema former av tvångsmässig shopping antas enligt dem drivas av 
materialism medan individer som har en mer extrem form av tvångsmässig shoppingstörning 
inte drivs av en önskan att äga saker utan av processen i sig, det vill säga tillfredsställelsen av 
shoppande.  I  en  annan  undersökning  av  Claes  et  al.  (2011)  framkommer  det  att  både 
tvångsmässig shopping och ätstörningar, som båda antas vara tvångsmässiga störningar, visar 
att individerna har en låg självregleringsförmåga. 

Emotionsreglering,  emotion  regulation,  innefattar  begreppet  självreglering.  Två  centrala 
emotionsregleringsteorier  är  i  dagsläget  förhärskande.  Den  första  baseras  på  generella 
emotionsregleringsprinciper (Baumeister et al., 1994; Bonanno, 2001; Tice, & Bratslavsky, 
2000) medan den andra (Gross, 2007) fokuserar direkt på emotionsreglering och hur detta kan 
ta sig i uttryck. Denna studie kommer att fokusera på den sistnämnda teorin. Det handlar om 
förmågan att undertrycka en dominant respons till förmån för en annan respons. Det krävs ett 
stort mått av självreglering att fatta medvetna beslut som tas till förmån för långsiktiga mål. 
Det väsentliga är vilket värde individen lägger vid en händelse, det är detta som ger upphov 
till en emotion. Emotioner inbegrips inte enbart i upplevelsen, utan känslan som uppstår leder 
också till en impuls att agera eller låta bli att agera. Det uppstår alltså en beteenderespons. 
När människor inte har förmåga att  reglera sina emotioner kan detta allvarligt  störa deras 
fungerande. Emotionsreglering som forskningsämne har exploderat. Under 1990-talet fanns 
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det  ytterst  fåtal  artiklar  som inbegrep  frasen  ”emotion  regulation”  medan  det  sedan dess 
femdubblats  var  femte  år  (Gross  & Thompson,  2007).  Gross och Thompson har  delat  in 
emotionsregleringsstrategier i två delar. En föregripande strategiform som inbegriper metoder 
som man använder sig av när man ännu inte upplevt någon fysiologisk eller beteendemässig 
respons  och  känslorna  ännu  inte  har  blivit  fullt  aktiverade.  Den  andra,  efterföljande 
strategiformen, är när känslorna redan är på väg och responstendenserna har utvecklats är det 
vanligare att man försöker undertrycka sina känslor. Svårigheter med emotionsreglering kan 
bidra till att individen försöker att reglera sina känslor med kompensatoriska strategier och 
tvångsmässiga  beteenden  såsom  exempelvis  shopping,  hetsätning,  alkoholmissbruk  eller 
spelmissbruk. Abramowitz och Berenbaum (2007) har antagit att en emotionsreglering kan 
vara ett speciellt användbart perspektiv för att förstå impulsiva och tvångsmässiga beteenden. 
Speciellt har de påpekat att individer engagerar sig i impulsiva och tvångsmässiga beteenden i 
syfte att försöka reglera både obehagliga och behagliga känslor. 

Syfte och hypoteser

Det finns  ett  flertal  studier  på tvångsmässiga  handlingar,  materialism och självreglerings- 
förmåga. Det finns dessutom studier kring emotionsregleringsförmåga men det saknas dock 
forskning som undersöker hur båda dessa variabler är relaterade till tvångsmässig shopping. 
Denna studie  syftar  till  att  fylla  en  sådan kunskapslucka  genom att  undersöka relationen 
mellan tvångsmässig shopping, materialistiska värderingar  och emotionsregleringsförmåga. 
Då tidigare forskning (Dittmar, 2005) visar att yngre individer har en större tendens att ägna 
sig  åt  tvångsmässig  shopping  samt  att  könsskillnaderna  förefaller  minska  gällande 
tvångsmässig shopping var detta också något som det fanns en önskan om att se ifall även 
denna undersökning kunde styrkas. 

Dessa hypoteser önskades bli besvarade efter en genomförd undersökning:
H1: Individer som har svårigheter med emotionsreglering har en större benägenhet att ägna 
sig åt tvångsmässig shopping än individer som inte har svårigheter med emotionsreglering. 
H2: Individer som uppvisar materialistiska värderingar har en större benägenhet till att ägna 
sig åt tvångsmässig shopping än individer som inte uppvisar materialistiska värderingar
H3: Yngre individer har en större tendens att  ägna sig åt tvångsmässig shopping än äldre 
individer. 
H4: Kvinnor har en större tendens till att ägna sig åt tvångsmässig shopping än män. 

Syftet var vidare att undersöka hur människor bedömer individer som visar symptom på 
tvångsmässiga shoppingtendenser. Det förefaller rimligt att anta att kvinnor med symptom på 
tvångsmässiga  shoppingtendenser  bedöms  mindre  positivt  än  män  och  att  äldre  individer 
också  bedöms  mindre  positivt  än  yngre  individer.  Shopping  är  något  som likställs  med 
kvinnor i allmänhet, att män uppvisar en sådan problematik uppfattas troligen mer allvarligt. 
Antagandet att äldre bedöms mindre positivt än yngre beror på att det är lättare att ha mer 
överseende för en ung individ som fortfarande lär sig av sina misstag. 

Dessa hypoteser önskades bli besvarade efter en genomförd undersökning:
H5: Äldre individer bedöms mindre positivt än yngre. 
H6: Kvinnors beteenden bedöms mindre positivt än mäns.
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Metod

Deltagare

Urvalet bestod av 136 deltagare varav 110 var studenter och av samtliga deltagare var 94 
stycken  kvinnor.  Av  dessa  kunde  135  inkluderas  i  studien.  Deltagarna  uppvisade  en 
medelålder på 30.32 år. Endast en deltagare valde att avstå från ett stort antal frågor (DERS) 
varpå detta blev ett bortfall (M = 30.32, SD = 10.28). 

Material

Som mått på  tvångsmässig shopping användes en modifierad form av skattningsformuläret 
Compulsive Bying Scale (CBS), som ursprungligen skapats av Valence, D'Astous och Fortier 
(1988), modifierats av D`Astous et al. (1990) och ytterligare modifierats av Dittmar (2005). 
Den senast modifierade CBS valdes eftersom den ansetts ha goda psykometriska egenskaper 
och den är relativt kortfattad (Dittmar, 2005). Cronbachs alpha på CBS var .90. Den består av 
11 påståenden och fastställer  3  kärnaspekter  kring tvångsmässig  shopping vilka  indikerar 
skambelagd shopping (shame),  exempelvis:  ”Jag shoppar föremål  som jag sedan gömmer 
undan för andra” och ”Jag är rädd att andra människor anser att jag slösar bort mina pengar på 
onödig shopping”, impulsiv shopping (reactive), exempelvis: ”Jag känner att något inom mig 
driver mig att shoppa” och ”Det förekommer att jag känner en stark drift att köpa något” samt 
överdriven shopping (spending), exempelvis: ”Det förekommer att jag köper något trots att 
det inte är planerat” och ”Jag gillar att göra av med pengar”. Skalan har fem svarsalternativ 
som varierar från 1 (aldrig) till 5 (alltid). Då det inte fanns någon svensk version av CBS 
tillgänglig  översattes  originalversionen  av  författaren  från engelska  till  svenska via  back-
translation av författaren samt en individ som hade mycket goda kunskaper i engelska och 
som hade tidigare  erfarenhet  av översättningar  mellan  språken.  Översättningen  bedömdes 
som tillfredsställande och genomfördes med hänsyn till att språket skulle bli lättförståeligt. 

Materialistiska  värderingar  mättes  med  den  modifierade  versionen  av  Material  Values  
Scale (MVS), modifierad av Dittmar (2005)1. Då det inte heller fanns någon svensk version 
av MVS tillgänglig översattes även denna med samma procedur till svenska av författaren 
och den individ som hjälpte till med översättningen av CBS. MVS fastställer 3 kärnaspekter 
kring  materialistiska  värderingar  vilka  indikerar  på  behovet  av  glädje  (happiness), 
exempelvis: ”Mitt liv skulle vara bättre om jag ägde vissa saker som jag saknar” och ”Jag 
skulle vara gladare om jag hade råd att köpa fler föremål”, önskan om framgång (success), 
exempelvis: ”Saker jag äger säger mycket om hur framgångsrik jag är i livet” och ”Jag gillar 

1 MVS är ett frågeformulär som mäter antaganden kring individens roll och önskan om psykologiska vinster av 
materiella ägodelar. Richins och Dawson (1992) skapade initialt en version av MVS med 18 påståenden som 
behandlade  materialism  som  ett  värde  som  påverkar  hur  människor  tolkar  sin  omgivning  och  hur  detta  
strukturerar deras liv. För att på ett mer effektivt sätt mäta denna definition av materialism utarbetade Richins  
(2004) en ny version av MVS som innefattade domäner som framgång, glädje och centrala livsmål. Den nya 
versionen innehöll 15 påståenden som bestod av tre subskalor som ska omge dessa domäner. Richins (2004) 
omarbetade version visade sig ha bättre psykometriska egenskaper än den tidigare versionen. Ett  stort  antal 
undersökningar har sedan dess genomförts med den nya versionen av MVS. Dittmar (2005) använde sig av både  
CBS och MVS i sin undersökning och för att vara säker på att dessa mätinstrument verkligen mätte två distinkta 
enheter behövde hon visa att det inte fanns något påstående som överlappades mellan skalorna. Överlappning 
skedde vid fyra påståenden. Då Richins (2004) påvisat att materialistiska värderingar kan mätas reliabelt och 
påvisa en god validitet med så få påståenden som 9 till 15 påståenden ansåg Dittmar (2005) att det inte var 
problematiskt att 4 påståenden togs bort. Hennes resultat visade också en mycket bra överensstämmelse med 
Richins resultat även efter att dessa påståenden tagits bort (Dittmar, 2005). 
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att äga föremål som imponerar på folk” samt centrala livsmål (centrality), exempelvis: ”Jag 
tycker om mycket lyx i mitt liv”, ”Saker jag äger är oviktiga för mig.” (reverserad). Eftersom 
två påståenden, “Shopping is a way of relaxing and forgetting my problems” samt ”There are 
some things i buy that i do not show to anybody because i fear people will think i wasted my 
money” innehåller två olika påståenden i samma fråga delades dessa frågor upp i två separata 
frågor: ”Shopping får mig att glömma mina bekymmer” och ”Jag känner mig avslappnad när 
jag shoppar” samt ”Jag shoppar föremål som jag sedan gömmer undan för andra” och ”Jag är 
rädd  att  andra  människor  anser  att  jag  slösar  bort  mina  pengar  på  onödig  shopping”. 
Formuläret som användes i denna undersökning innehöll därmed sammanlagt 13 påståenden 
med fem svarsalternativ,  som varierar från 1 (instämmer inte alls) till  5 (instämmer helt). 
Cronbachs alpha på MVS var .85.

För att mäta svårigheter att  reglera känslor användes skattningsformuläret  Difficulties in  
Emotion Regulation Scale (DERS) skapad av Gratz och Roemer (2004). I studien användes 
en version av DERS som blivit översatt till svenska av Friberg och Breitholtz (2006). DERS 
är  utformat  för  att  täcka  av  sex  faktorer.  Faktor  ett  innefattar  icke  acceptans  av  känslor 
(nonacceptance), exempelvis: ”När jag är upprörd, blir jag irriterad på mig själv för att jag 
känner så” och ”När jag är upprörd, skäms jag för att jag känner så”. Faktor två innefattar 
svårigheter att följa målinriktat beteende (goals), exempelvis: ”När jag är upprörd, har jag 
svårt att få något arbete gjort” och ”När jag är upprörd, har jag svårt att koncentrera mig”.  
Faktor  tre  innefattar  svårigheter  med  impulskontroll  (impulse),  exempelvis:  ”När  jag  är 
upprörd,  tappar  jag  känslan  av  kontroll”  och  ”Jag  upplever  mina  känslor  som 
överväldigande”.  Faktor fyra innefattar  okontrollerbar bristande känslomässig medvetenhet 
(awareness), exempelvis: ”Jag lägger märke till hur jag känner mig” (reverserad) och ”Jag är 
förvirrad  över  hur  jag  känner  mig”.  Faktor  fem  innefattar  begränsad  tillgång  till 
emotionsregleringsstrategier (strategies), exempelvis; ”När jag är upprörd, tror jag inte att det 
finns något jag kan göra för att jag ska må bättre” och ”När jag är upprörd, börjar jag känna 
mig  väldigt  illa  till  mods”.  Faktor  sex  innefattar  bristande  emotionell  klarhet  (clarity), 
exempelvis: ”Jag har svårt att förstå mig på mina känslor” och ”Jag har ingen aning om hur 
jag  känner  mig”.  Formuläret  bestod  av  36  påståenden  med  fem  svarsalternativ,  som  i 
originalversionen  varierar  från  1  (nästan  aldrig)  till  5  (nästan  alltid).  I  denna  version 
användes dock variationen från 1 (aldrig) till 5 (alltid). Cronbachs alpha på DERS var .90.

Då ekonomi  har  varit  en  betydelsefull  faktor  som studerats  i  relation  till  tvångsmässig 
shopping  (Dittmar,  2005;  Hui-Yi  &  Harvey  2011)  valdes  en  kontrollvariabel, 
privatekonomiska  resurser.  Denna mättes  med  3 påståenden:  ”Min månadsinkomst  räcker 
hela månaden”, ”Jag har en dålig ekonomi” (reverserad) och ”Jag har goda möjligheter att 
köpa det jag definitivt skulle klara mig utan”. Det fanns fem svarsalternativ, som varierade 
från 1 (instämmer inte alls) till  5 (instämmer helt). Cronbachs alpha på privatekonomiska 
resurser var .73.

En  experimentsituation  användes  där  deltagarna  skulle  läsa  igenom  en  kort  berättelse. 
Berättelsen bestod av fyra olika versioner och dessa var slumpmässigt fördelade i de olika 
enkätformulären. Texten var exakt likadan förutom med avseende på namn och ålder:

Anna [Anders] är en ensamstående 22-årig [55-årig] kvinna [man] som arbetar 
som språklärare och hon [han] trivs med sina arbetsuppgifter. Lönen är dock 
förhållandevis  låg,  hon  [han]  har  studielån  och  betalar  av  ett  lån  på  sin 
bostadsrätt. Det förekommer att hon [han] mår dåligt i perioder. Det är viktigt 
för Anna [Anders] att hennes [hans] hem är snyggt och något hon [han] känner 
sig stolt över. Det förekommer ofta att hon [han] spontanshoppar och hon [han] 
har  ibland  svårt  att  motstå  sina  köpimpulser.  Anna  [Anders]  har  dock 
svårigheter att få ekonomin att gå ihop i slutet av månaden och några månader 
per år måste hon [han] låna pengar av andra.
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Attityd gentemot målperson mättes genom 3 olika påståenden: ”Anna/Anders är en sympatisk 
person”, Jag skulle vantrivas i Annas/Anders sällskap” (reverserad) samt ”Jag har förståelse 
för Annas/Anders ekonomiska svårigheter”. Svarsalternativen varierade från 1 (instämmer 
inte alls) till 5 (instämmer helt). Cronbachs alpha på attityd gentemot målperson var .64.

Procedur

Författaren fick, efter godkännande av föreläsaren, vid två tillfällen dela ut enkätformuläret i 
samband med en föreläsning. Deltagarna rekryterades även från biblioteket på Mälardalens 
högskola. Då det ingick i studiens syfte att undersöka skillnader mellan könen delades ett 
fåtal enkäter (26 varav 16 män) ut på en arbetsplats i Mellansverige med flertalet manliga 
anställda. Samtliga deltagare fick tillgång till information kring studiens syfte via ett följebrev 
där det framgick att studiens syfte var att undersöka sambandet mellan shoppingbeteende och 
ett antal andra variabler samt att syftet var att undersöka om shopping kan fungera som ett 
sätt  att  hantera  och  reglera  sina  känslor.  Deltagarna  blev  också  informerade  om  att 
deltagandet  var  frivilligt,  att  de  när  som  helst  kunde  avbryta  sin  medverkan  samt  att 
uppgifterna skulle hanteras konfidentiellt. Det framgick även att författaren fanns tillgänglig i 
lokalen  om eventuella  frågor  fanns samt  att  uppsatsen  skulle  vara  tillgänglig  på  DIVA i 
augusti.  Då  författaren  hade  möjlighet  att  administrera  utdelningen  och  insamlingen  av 
enkätformulären blev bortfallet obefintligt och eventuella frågor eller oklarheter kunde redas 
ut på plats. 

Resultat

Deltagarna i studien uppvisade medelvärden på 2.44 på tvångsmässig shopping (M = 2.44, 
SD =  0.69).  Det  fanns  ett  preliminärt  stöd  för  ett  signifikant  positivt  samband  mellan 
tvångsmässig shopping och svårigheter att reglera känslor vilket var i linje med H1, det vill 
säga att individer som har svårigheter med emotionsreglering har en större benägenhet att 
ägna  sig  åt  tvångsmässig  shopping  än  individer  som  inte  har  svårigheter  med 
emotionsreglering (se Tabell 1). Vidare fanns det preliminärt stöd för ett signifikant positivt 
samband mellan tvångsmässig shopping och materialistiska värderingar vilket var i linje med 
H2,  det  vill  säga  att  individer  som  uppvisar  materialistiska  värderingar  har  en  större 
benägenhet  till  att  ägna  sig  åt  tvångsmässig  shopping  än  individer  som  inte  uppvisar 
materialistiska  värderingar.  Det  fanns  vidare  signifikanta  positiva  samband  mellan 
materialistiska värderingar och svårigheter att reglera sina känslor. 

Tabell 1
Pearsonkorrelationer mellan kön, ålder, ekonomi, materialistiska värderingar (MVS),  
svårigheter att reglera sina känslor (DERS) samt  tvångsmässig shopping (CBS)

  1      2     3     4    5 M                SD
1. Kön      -     0.69           0.46
2. Ålder   -.04      -                     30.32        10.28
3. Ekonomi     .00   -.03     -  3.43          1.06
4. MVS   -.14   -.23**   -.25**     -  2.62           0.74
5. DERS    .02   -.09   -.12   .33**     -  2.48           0.48
6. CBS    .22**   -.24**   -.32**   .52**   .49**  2.44           0.69
Not. Kön: 1 = kvinna, 0 = man.  
*p <  .05, ** p  <  .01. 
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För att  testa  att  materialism och emotionsregleringsförmåga spelar  roll  genomfördes  en 2 
(emotionsreglering:  mindre  god/god)  x  2  (materialistiska  värderingar:  begränsade/starka) 
ANOVA  med  tvångsmässig  shopping  som  beroende  variabel.  Median  split  låg  på  2.93 
(emotionsreglering)  och  2.46  (materialistiska  värderingar).  Det  fanns  en  huvudeffekt  av 
emotionsreglering,  F(1, 127) = 14.85,  p < .001.  η2  = .17 .Medelvärdena för individer som 
uppvisade en mindre god emotionsreglering var högre (M = 2.88, SD = 0.36) än för de som 
uppvisade en god emotionsreglering (M = 2.09, SD = 0.23). Det fanns även en huvudeffekt av 
materialistiska värderingar, F(1, 127) = 19.49, p < .001, η2  = .19. Medelvärdena för individer 
som hade begränsade materialistiska värderingar var lägre (M = 2.33,  SD = 0.45) än för de 
som uppvisade starka materialistiska värderingar (M = 2.63,  SD = 0.47). Det fanns ingen 
interaktionseffekt, F(1, 127) = 1.55, p = .215. När variablerna kön, ålder och ekonomi lades 
in som kovariat fortsatte både emotionsreglering,  F(1, 127) = 12.06,  p < 001,  η2  = .14 och 
materialistiska värderingar, F(1, 127) = 22.28, p < 001, η2  = .20 att vara signifikanta (se Figur 
1). 

Figur  1.  Tvångsmässig  shopping  som  en  funktion  på  materialistiska  värderingar  och 
svårigheter att reglera känslor.

För  att  testa  H3,  att  yngre  individer  har  en  större  tendens  att  ägna  sig  åt  tvångsmässig 
shopping  än  äldre  individer,  och  H4,  att  kvinnor  har  en  större  tendens  att  ägna  sig  åt 
tvångsmässig shopping, gjordes en 2 (ålder: yngre/äldre) x kön ANOVA med tvångsmässig 
shopping som beroende variabel. Median split på ålder var 26. Resultatet visade att det inte 
fanns någon huvudeffekt av ålder, F(1, 132) = 0.90, p = .342. Det fanns en huvudeffekt för 
kön, F(1, 132) = 6.64, p = .011, η2  = .04. Medelvärdena för kvinnor var (M = 2.54, SD = 0.70) 
högre än män (M = 2.21, SD = 0.63). Det fanns ingen interaktionseffekt, F(1, 132) = 1.22, p = 
.270. När variabeln ekonomi lades in som kovariat fanns det fortfarande en huvudeffekt för 
kön,  F(1, 132) = 7.10,  p   = .009,  η2  = .05 och det fanns fortfarande ingen huvudeffekt av 
ålder, F(1, 132) = 1.81, p = .180 (se Figur 2). 
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Figur 2. Tvångsmässig shopping som en funktion av kön och ålder. 

För att testa H5, att äldre individer bedöms mindre positivt än yngre, och H6, att kvinnors 
beteenden bedöms mindre positivt än mäns, gjordes en 2 (målpersonens ålder: yngre/äldre) x 
2 (målpersonens kön) med attityd till målpersonen som beroende variabel. Den fanns ingen 
huvudeffekt av ålder F(1, 132) = 0.36, p = .547. Det fanns inte heller någon huvudeffekt av 
kön F(1, 132) = 0.04, p = .839. Däremot fanns det en liten tendens till interaktion F(1, 132) = 
1.68, p = .19, η2  = .01 (se Figur 3). 

Figur 3. Attityd till målpersonen som en funktion av målpersonens ålder och kön.
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Diskussion

I  denna  studie  var  syftet  att  studera  tendenser  till  tvångsmässig  shopping  i  en 
normalpopulation i förhållande till ett flertal andra variabler. De faktorer som undersöktes i 
relation till detta var kön, ålder, privatekonomiska resurser, materialistiska värderingar och 
svårigheter att reglera känslor. Fynden från den empiriska undersökningen visar stöd för tre 
av de sex undersökta hypoteserna. 

Att associera svårigheter med självreglering med tvångsmässig shopping har tidigare gjorts 
och  utifrån  uppfattningen  att  tvångsmässig  shopping  tillhör  kategorin  tvångsmässiga 
störningar  är  sambandet  mellan  tvångsmässig  shopping och bristande  självreglering  högst 
sannolikt. I tidigare studier har man visat på samband mellan materialistiska värderingar och 
tvångsmässig shopping och mellan bristande emotionsregleringsförmåga och tvångsmässig 
shopping. Det har tidigare saknats forskning som undersöker hur dessa variabler är relaterade 
till  tvångsmässig  shopping.  En  studie  kring  tvångsmässig  shopping,  materialism  samt 
mätning av förmågan att reglera känslor via tre olika mätinstrument har tidigare inte heller 
genomförts. Resultatet från denna studie tyder på att tvångsmässig shopping kan förklaras 
utifrån  en  syntes  av  de  tidigare  genrerna,  det  vill  säga  att  man  tar  hänsyn  till  båda 
sårbarhetsfaktorerna när man studerar tvångsmässig shopping. Huvudfynd i denna studie var 
att  tvångsmässig  shopping  var  positivt  relaterat  till  materialistiska  värderingar  och  till 
bristande emotionsregleringsförmåga. Resultatet visade inte någon interaktionseffekt av dessa 
två  variabler  på  tvångsmässig  shopping  vilket  påvisar  att  bristande  emotions- 
regleringsförmåga  och  materialistiska  värderingar  var  för  sig  har  ett  samband  med 
tvångsmässig shopping. 

Hypotesen,  (H1),  att  individer  som har  svårigheter  med emotionsreglering har  en större 
benägenhet att ägna sig åt tvångsmässig shopping än individer som inte har svårigheter med 
emotionsreglering, fick starkt stöd. Detta ger stöd för uppfattningen att svårigheter att reglera 
sina känslor kan bidra till att man söker alternativa sätt att hantera sitt mående på. 

Hypotesen (H2), att individer som uppvisar höga materialistiska värderingar har en större 
benägenhet att ägna sig åt tvångsmässig shopping, fick även stöd vilket är överensstämmande 
med  tidigare  studier.  Materialistiska  värderingar  har  visat  sig  ha  en  kraftfull  länk  till 
tvångsmässiga shoppingtendenser (Dittmar, 2005; Huy-Yi & Harvey, 2011). Antagandet att 
individer tenderar  att  försöka  reparera  sitt  mående  och  söka  efter  en  identitet  genom 
införskaffande av konsumtionsvaror samt en motivation att köpa föremål för att komma nära 
sin idealiska identitet är vidare länkad med tvångsmässig shopping (Dittmar 2005) vilket kan 
förklara resultatet.

Att  hypotesen,  att  yngre  individer  har  en  större  tendens  att  ägna  sig  åt  tvångsmässig 
shopping än äldre individer,  (H3),  inte  fick  stöd är  möjligen  inte  så  uppseendeväckande. 
Vissa  tidigare  studier  som  genomförts  har  visat  att  tvångsmässig  shopping  är  vanligt 
förekommande  bland  individer  i  medelåldern  medan  det  finns  studier  som  visar  att 
tvångsmässig shopping blir alltmer vanligt bland yngre individer (Dittmar, 2005; Lejoyeux et 
al., 1997; O`Guinn, & Faber, 1989). Andra forskare har inte uppmärksammat några sådana 
tendenser (Black et al., 1998; DeSarbo, & Edwards, 1996). Att denna studie inte kunde påvisa 
att  yngre  individer  har  större  tvångsmässiga  shoppingtendenser  än  äldre  kan  möjligen 
förklaras utifrån deltagarnas relativt höga genomsnittliga ålder. 

Antagandet,  (H4),  att  kvinnor  har  en  större  tendens  till  att  ägna  sig  åt  tvångsmässig 
shopping än män,  fick stöd. Tidigare studier har bekräftat  sambandet  mellan kvinnor och 
tvångsmässig  shopping.  Att  även  denna  studie  visade  på  ett  signifikant  samband  mellan 
kvinnor och tvångsmässig shopping är således föga överraskande. Ett stort antal studier på 
tvångsmässig  shopping  har  dock  huvudsakligen  riktat  sig  mot  kvinnor.  Skälet  till  denna 
hypotestestning var att senare studier, som studerat båda könen, visar att  könsskillnaderna 
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förefaller minska. Könsskillnaderna kan dock ha visat sig vara mindre uttalade om deltagarna 
varit yngre. 

Utifrån  det  experiment  som  ingick  i  studien,  kring  attityder  gentemot  individer  som 
uppvisar  tvångsmässig shoppingproblematik,  framgick det  att  de antagna hypoteserna  inte 
fick  stöd.  Hypoteserna  H5,  att  äldre  individer  som  uppvisar  tvångsmässig 
shoppingproblematik bedöms mindre positivt än yngre, samt H6, att kvinnor som uppvisar 
tvångsmässig  shoppingproblematik  bedöms  mindre  positivt  än  män,  kunde  därmed  inte 
bekräftas.  Däremot  visade  studien  att  det  fanns  en  svag  tendens  till  interaktionseffekt. 
Interaktionstendensen  visade  att  en  yngre  man  bedöms  mindre  positivt  än  en  äldre  man 
samtidigt som en yngre kvinna bedöms mer positivt än en äldre kvinna.

Styrkor och svagheter i studien

Denna  studie  visade  att  svårigheter  att  reglera  känslor,  likväl  som  höga  materialistiska 
värderingar, är relevant forskningsfokus vid studier på tvångsmässig shopping. Huvudfyndet, 
att  bristande emotionsregleringsförmåga och materialistiska värderingar var för sig har ett 
samband med tvångsmässig shopping, är en av studiens styrkor. Privatekonomiska resurser 
användes  som en kontrollvariabel.  En  svaghet  i  studien  är  att  individernas  ekonomi  inte 
studerades mer ingående. En styrka var dock att studien påvisade att det fanns ett negativt  
samband mellan ekonomi och tvångsmässig shopping vilket visade att det finns en tendens till 
att ju sämre ekonomi man har desto tydligare tendenser har man till tvångsmässig shopping. 
De mätinstrument som användes i studien gav ett tillfredsställande Cronbachs alpha. Detta 
tyder  på  att  samtliga  mätinstrument  mäter  vad  de var  för  sig  avsågs  att  mäta  även efter 
författarens  översättning  av  två  av  de  tre  mätinstrumenten  som  användes  i  studien.  Ett 
tillgänglighetsurval  användes för att  få ut  så många enkäter  som möjligt.  Då det uppstod 
svårigheter att erhålla enkäter från manliga deltagare vid högskolan valdes komplement med 
deltagare från ett företag i Mellansverige. Detta kan ses som en brist i generaliserbarheten 
men gav samtidigt  relativt  stor spridning åt  undersökningen då deltagarna  inte  enbart  var 
studenter. Resultatet kan dock generaliseras i viss mån. En svaghet i studien kan möjligen 
vara att definitionen ”shopping” tolkats av manliga deltagare som ett kvinnligt fenomen vilket 
kan ha påverkat svårigheten med att insamla enkäter från manliga deltagare. En diskussion 
som inte förts i denna studie är de finansiella konsekvenserna för individen. En orsak till detta 
är att en fördjupad undersökning av deltagarnas finansiella situation skulle medföra ett utökat 
arbete, vilket bidrog till att denna studie inte genomfördes på grund av avgränsningsskäl.

Förslag till vidare forskning

För vidare studier kring tvångsmässig shopping, materialistiska värderingar och svårigheter 
med emotionsreglering rekommenderas  ett  större antal  deltagare.  Möjligen skulle fortsatta 
studier kunna definiera begreppet shopping tydligare. Då tidigare studier i stor utsträckning 
riktat  sig  mot  kvinnor  bör  framtida  studier  definiera  begreppet  för  att  män  också  ska 
införstådda med att shopping innefattar föremål och tjänster som även inbegriper männens 
inköp. Forskning bör även bedrivas på yngre deltagare. Deras tankar, känslor och beteenden 
skulle då vara ett intressant fokus. De finansiella konsekvenserna av tvångsmässig shopping 
är diskuterade i ett flertal andra studier (Huy-Yi & Harvey, 2011; O´Guinn & Faber, 1989) 
vilket  även  skulle  vara  ett  intressant  forskningsområde  under  svenska  förhållanden.  En 
intressant studie skulle även vara förekomsten och användandet av kreditkort i en studie kring 
tvångsmässig shopping i en svensk population.
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