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 I 

Sammanfattning   
 

 
Under de senaste 25 åren har det skett en utveckling av internet och i vilken omfattningen 
internet används (Handelns historia, u.å.). Detta har möjliggjort en ökad kommunikation 
och större möjligheter till konsumtion för individer, där fysiska butiker varit det 
dominerande alternativet tidigare. Idag har därmed de fysiska butikerna kommit att få 
konkurrens av de virtuella butikerna. Den teknologiska utvecklingen har medfört ett 
skapande av varierande relationer till internet givet olika generationer. Den ena 
generationen, generation X, har anpassat internet till sin vardag medan den andra 
generationen, generation Z, är uppvuxen mitt i internets era.  
 
Det finns flertalet studier vars fokus är framtagen för att se till ett företagsperspektiv, 
alltså hur företag kan använda sig av information angående konsumenters beteende och 
köpvanor till sin fördel. Det har kunnat återfinnas ett relativt outforskat område som 
inkluderar individens perspektiv. Detta eftersom att det nu finns större möjligheter för en 
individ att välja när personen vill vara en konsument. Därmed presenteras begreppet 
konsumentroll som inte är något särskilt bearbetat eller utforskat begrepp. Studien 
förväntas undersöka om det finns några skillnader mellan generation X och generation Z 
angående när dessa individer antar en konsumentroll. Med ordet när har vi valt att 
fokusera var en person befinner sig på, i den fysiska butiken eller i den virtuella världen 
när personen handlar. Vidare innehåller begreppet när även när individen är en 
konsument vilket har att göra under vilken tid som konsumenten aktivt, passivt eller 
ovetandes antar en konsumentroll. Slutligen påverkas begreppet även hur individen är en 
konsument, vilket kan återkopplas till användning av teknik, social situation, sales 
promotion och medier. Om det framgår att det finns en skillnad mellan de två 
generationerna ska även de bakomliggande orsakerna identifieras. Resultatet av denna 
studie påvisade tydliga skillnader mellan dessa två generationer.  
 
Genom skapandet av fyra betydelsefulla teman i analysdelen har flera bakomliggande 
faktorer kunnat presenteras. Den största skillnaden till när en individ antar en 
konsumentroll, i generation X jämfört med generation Z, är huruvida behovsskapandet 
framkommer. Ytterligare viktiga bakomliggande faktorer är om de handlade på fysiska 
butiker eller på internet, hur bekväma de känner sig i förhållande till tekniken samt vilka 
faktorer som värderas högt i samband med ett köp av kläder. Avslutningsvis har denna 
studie resulterat i en större förståelse för hur olika generationer antar en konsumentroll 
och framförallt när det sker.  
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Abstract   
 

 
Over the past 25 years there has been an evolution of the Internet and to what extent the 
Internet is used. This has enabled increased communication and a wider range of 
consumption than before, where physical stores have been the dominant option. Today 
has the physical stores gained competition from the virtual stores. The technological 
development has led to the creation of varying relationships to the internet given different 
generations. One generation, generation X, has adapted the internet to their everyday life 
while the second generation, generation Z, grew up in the middle of the Internet era. 
 
There are several studies whose focus is designed to ensure a company perspective, where 
the focus is how to make use of information on consumer behavior and buying habits to 
their advantage. It has been found a research gap which includes the individual's 
perspective. This because there is now a greater opportunity for an individual to choose 
when the person wants to be a consumer. Therefore, the concept of consumer role is 
presented as neither existent or explored. The study is expected to examine whether there 
are any differences between Generation X and Generation Z as to when these individuals 
assume an consumer role. With the word when we have chosen to focus on where a person 
is, in the physical store or in the virtual world, when the person is shopping. Furthermore, 
the term when contains when the individual is one consumer, which depends on during 
what time the consumer actively, passively or unaware assumes a consumer role. Finally, 
the term when it also affected by how the individual is a consumer, which can be 
reconnected to the use of technology, social situation, sales promotion and media. If there 
is a difference, the underlying causes will also be identified. The result of this study 
demonstrated clear differences between these two generations. 
 
By creating four important themes in the analysis section, several underlying factors has 
been presented. The biggest difference of when a individual assumes an consumer role, 
compared generation X with generation Z, is whether the creation of a need arises. 
Further, more important underlying factors is if they buying their clothes in a physical 
store or on the internet, how comfortable they feel in relation to technology, as well as 
what factors are highly valued in connection with a purchase of clothing. In conclusion, 
this study has resulted in a greater understanding of how different generations assume a 
consumer role and especially when it occurs. 
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1. Introduktion  
 
I detta inledande avsnitt kommer en bakgrund av det valda ämnet att introduceras. Vidare 
kommer en problemformulering, som är skapad i följd av varför det är av intresse att 
studera detta ämne, att presenteras. Därefter redogörs studiens syfte och de aktuella 
frågeställningarna för denna studie samt avslutas avsnittet med avgränsningar angående 
studien.  

 
 
1.1 Bakgrund  
 
Internets genombrott skedde år 1992 i samband med användargränssnittet World Wide 
Web, vilket möjliggjorde för privata aktörer att använda internet för kommunikation 
(Handelns historia, u.å). Som en följd av skapandet av World Wide Web introducerades 
e-handeln på marknaden. Dock kom införandet att påverkas av IT-kraschen vilket både 
skapade en oro och en minskad framtidstro för internet. Åren gick och den svenska e-
handeln kom att expandera, steg för steg, och på enbart de senaste 10 åren har denna typ 
av handel ökat med i genomsnitt 20 procent varje år. (Svensk Handel, 2017, s. 6). Med 
andra ord ökade e-handeln med 305 procent från 2006 till 2016, från 14,3 miljarder kronor 
till 57,9 miljarder kronor, vilket tyder på en enorm expansion (Konsumtionsrapporten, 
2017, s. 22).   
 
Sedan en tid tillbaka har det kunnat beaktas en utveckling av digital teknik, som under de 
senaste närmsta åren accelererat mer än någonsin (Bassiouni & Hackley, 2014, s. 116). 
Människors köpbeteenden har under det senaste årtiondet tenderat att förändras beroende 
på vart en individ väljer att köper saker, i följd av digitaliseringen. Från att tidigare endast 
haft möjlighet att besöka fysiska butiker är det nu möjligt för individer att även handla 
via internet. Denna nya typ av köp har medfört att individer inte längre behöver besöka 
affärer som är fysiska, och detta förväntas således förändra människors vardagsliv (Hsiao, 
2008 s. 86). En fransk filosof vid namn Paul Virilo hävdar även han att människor i 
dagens samhälle inte behöver förflytta sig av den orsaken att internet möjliggjort ett helt 
nytt virtuellt rum. En person behöver inte längre något transportmedel för att förflytta sig. 
Människan kan alltså genom internet få kontakt med världen utan att ens lämna sitt rum 
eller hem. (Hammarén & Johansson, 2009, s. 48).  
 
Det finns idag tydliga indikationer angående ökningen av mobilanvändandet. Det dagliga 
användandet av internet i mobilen mellan åldrarna 12–45 år uppmättes till att vara 5–10% 
av befolkningen under 2010 medan under 2016 ökade det dagliga användandet till 85–
95% av befolkningen, vilket är en explosionsartad ökning. Av den totala befolkningen i 
Sverige var det 65% av befolkningen som använde internet i mobilen dagligen 2016 
(Svensk handel, 2017, s. 10). Tekniken som används möjliggör för företag att nå ut till 
konsumenter i större utsträckning än tidigare. Det finns diverse olika mediekanaler och 
sociala plattformar som kan generera kännedom och möjlighet att nå konsumenters 
medvetenhet. Detta resulterar i att en individ är en potentiell kund under större del av 
tiden när det finns tillgång till internet än, vilket beror på att tidigare var en individ en 
potentiell kund i samband med att den spenderade tid i en fysisk butik.  
 
Konsumentens identitet och köpbeteende i relationen till exempelvis sociala identiteter 
har tidigare utforskats (Champniss et al, 2015; Rawal & Saavedra Torres, 2017). Däremot 
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har fokus på studierna tenderat att ofta anta ett företagsperspektiv. Denna studie ämnar 
lyfta fram individens, alltså den potentiella köparens, perspektiv och utforska den miljö 
och det rum där vi anser att en ’konsumentroll’ skapas. Studien fokuserar på individers 
köpbeteende, men framförallt när individen är en konsument. Idag kan en person inta en 
position som konsument oftare än vad som tidigare var möjligt. Som nämnt ovan har 
internet och tekniken möjliggjort att personer kan befinna sig hemma och handla 
produkter utan att faktiskt lämna hemmet. Förut existerade inte den teknik vi idag har 
som möjliggjort för individen att vara en konsument dygnet runt. Tidigare hade 
människan enbart möjlighet att anta en konsumentroll när hon klev in i den fysiska 
butiken och faktiskt befann sig i den.  
 
Konsumentroll, som i stycket innan nämnt, kan påverkas av flertalet olika aspekter av 
identiteter och faktorer från omvärlden som individen lever i. Det finns diskussioner 
angående om människans identitet finns med vid födseln, att identitet handlar om ett 
biologiskt fundament som med tiden blir mer omfattande, eller om identitet är något som 
skapas i en komplex process. Det finns även en teori som bygger på att identitet 
uppkommer i förhållande till skillnader och konflikt, “Jag vet vem jag är för att jag är 
olik någon annan”. Det kan röra sig olika kön, olika ursprung eller andra kulturer. 
Däremot har det lyfts kritik och frågor rörande detta synsätt eftersom att det antyds att 
människor är komplexa individer som skapas oss själva och identitet genom att 
sammanblanda oss själva. (Hammarén & Johansson, 2009, s. 11–12). Det finns alltså 
människor som anser att individer skapar sin egna identitet medans andra personer menar 
att individers identiteter uppstår i samband med kultur och samhälle.  
 
Denna uppsats kommer att beröra identitet i form av den mänskliga identiteten, 
rollidentitet, social identitet och konsumentroll. Vi använder oss av begreppet 
konsumentroll för att beskriva den roll en individ intar på marknaden när hon är en 
konsument, i kontrast till säljare, producenter eller marknadsförare. Med ordet när har vi 
i denna studie valt att fokusera var en person befinner sig på, i den fysiska butiken eller i 
den virtuella världen när personen handlar. Vidare innehåller begreppet när individen är 
en konsument vilket har och göra under vilken tid som konsumenten aktivt, passivt eller 
ovetandes antar en konsumentroll. Slutligen påverkas även hur individen är en 
konsument, vilket kan återkopplas till användning av teknik, social situation, sales 
promotion och medier. Begreppet konsumentroll existerar ej i litteraturen utan är ett 
begrepp som vi bakom denna studie ämnat att skapa och utforska. Detta är extra intressant 
eftersom att fenomenet uppstår i allt större grad när marknaden kommer till konsumenten 
istället för att konsumenten aktivt ska ta del av den. Samtidigt innebär internet en 
möjlighet till informationssök och väl genomtänkta beslut, men hur påverkas individer av 
att ständigt försättas i en potentiell konsumentroll?  
 
Intresset för konsumentbeteendet är växande och det är inte enbart inom 
marknadsföringsområden som denna nyfikenhet spirar, utan även utifrån de sociala 
aspekterna.  Detta resulterat i en ökad uppmärksamhet och intresse rörande betydelsen av 
konsumtion i individers dagliga liv, hur struktureringen av dagliga aktiviteter planeras 
och hur det påverkar identitetsskapandet hos individer. Konsumtion kan ses som en viktig 
del av det sociala, psykologiska, ekonomiska, politiska och kulturella liv som i dag 
avspeglar sig i människors beteende och ageranden. (Hammarén & Johansson, 2009, s. 
11–12).  
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1.2 Problemformulering  
 
Den forskning som finns tillgänglig inom marknadsföringsområdet angående 
konsumenten är mestadels baserat och framtaget för att tillämpas i samband med ett 
företagsperspektiv. Målet med dessa studier kretsar kring hur ett företag kan anpassa sig 
till konsumenter för att uppnå större vinstmarginaler, generera fler kunder, större 
konsumtion och bygga hållbara relationer med konsumenter som i längden är lönsamma. 
I dagsläget finns det forskning om konsumentbeteende i förhållande till hur ett företag 
ska agera och attrahera kunder på bästa sätt. Däremot finns det en begränsad förståelse 
och en liten andel studier som väljer att anta ett angreppssätt som ser från kundens egna 
perspektiv och när en individ faktiskt är en konsument. Som tidigare nämnt i avsnittet 
ovan har den tekniska revolutionen påverkat utgångspunkten för konsumtion för individer 
och givit möjligheten till att faktiskt vara en både aktiv, passiv men även en ofrivillig 
konsument betydligt oftare än förut.  
 
Denna studies inriktning är ett intressant forskningsområde som flertalet forskare valt att 
inte fördjupa sig inom. Studien ska därmed vinkla fokusen bort från företagets positiva 
aspekter som kan uppstå vid en omfattande kundförståelse, utan istället se till hur 
individen agerar i förhållande till dagens samhälle och förutsättningar. Studien ämnar att 
kunna skapa en större förståelse för detta forskningsområde, och ge både vi som författare 
och läsarna ett synsätt på konsumentbeteende och dess påverkan när individen själv väljer 
att vara en konsument, samt vilka de bakomliggande faktorerna till detta är.  
 
Den teknologiska utvecklingen har mer eller mindre påverkat alla generationer. Detta då 
människor haft olika förutsättningar och relationer sammankopplat till internet. Den äldre 
generationen, som i denna uppsats definieras som generation X, består av personer som 
är födda mellan åren 1965–1978 (Mitchell et al., 2005, s. 26) har vuxit upp under eran av 
enbart fysiska butiker som handlingsmöjlighet, vilket enbart varit den tidpunkt då det 
varit möjligt att inta en konsumentroll. Internet hade sitt stora genomslag under 1992, 
vilket innebar att denna generation inte vuxit upp med internet som en självklar faktor i 
vardagslivet. De har under stor del av sitt liv endast haft möjlighet till konsumtion i form 
av fysiska butiker och interaktion med reklam i klassiska medier. Internets intåg i denna 
generations liv har därmed varit svårt och behövts accepteras med tiden (Handelns 
historia, u.å.). Vad gäller den yngre generationen, som i denna studie definieras som 
generation Z och inkluderar de personer som föddes omkring året 1995 och därefter 
(Bassiouni & Hackley, 2014, s. 116), har sedan barnsben haft tekniken runtom sig. Dessa 
individer har således haft möjligheten att beställa varor via internet och potentiellt kunna 
anta en roll som konsument i större utsträckning än den äldre generationen, vid samma 
tidpunkt i livet. Här skiljer sig alltså generationerna åt, och därmed anser vi det vara av 
stort intresse att komparativt studera dessa två generationer givet individers perspektiv 
kring deras tankar om konsumtionsbeteende angående inköp av kläder.  
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att erhålla en ökad förståelse och få en inblick i individers 
perspektiv på deras köpbeteende och när denna intar en potentiell konsumentroll. Detta 
kommer att undersökas genom att jämföra generation X med generation Z, där det 
undersöks om det finns några generella skillnader vad gäller uppkomsten av individers 
konsumentroll, när dem faktiskt är en konsument, hur och var individerna antar en 
konsumentroll samt vilka de bakomliggande faktorerna till detta är.   



 4 

 
1.4 Forskningsfrågor  
 
Finns det någon skillnad mellan generation X och generation Z gällande när individen 
antar en konsumentroll? Om så är fallet, vad finns det för bakomliggande faktorer?  
 
1.5 Avgränsningar  
 
Vi har valt att i denna studie avgränsa oss till vardaglig konsumtion i form av kläder, 
därmed undersöks inte tjänster eller omfattande köp som exempelvis bilköp eller 
fastighetsinvestering. Denna studie utspelar sig i Umeå eftersom att alla respondenter som 
deltar är från staden samt författarna. Respondenterna är även hemmahörande i centrala 
delar av staden för att ge ett mer rättvisande och jämförelsebara situationer. Det har även 
valts att endast undersöka personer som har ett heltidsjobb eftersom att det kan finnas 
stora skillnader mellan studerande och arbetstagare i form av pengar. För att jämförelsen 
skulle bli mer rättvis gjordes denna avgränsning. Det valdes att jämföra två generationer, 
X samt generation Z. Det är åldersspann vilket resulterar att extremer kan utebli. 
Resurserna är begränsade i form av tid och pengar, vilket gör att denna studie inte är lika 
omfattande som önskat. I följd av detta finns det ett begränsat antal intervjuer, sex stycken 
inom varje generation där det är en jämn könsfördelning inom båda generationerna.  
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2. Teori  
 
I detta avsnitt kommer en genomgående presentation av synsättet socialkonstruktivism 
att göras. Vidare kommer en diskussion föras huruvida identitet skapas och olika typer 
av identiteter som en människa kan inneha. Därefter presenteras det när, var och hur en 
individ är en konsument. Avsnittet av slutas, tillsammans med den tidigare presenterade 
teorin, med en egen definition av begreppet konsumentroll.  

 
 
2.1 Socialkonstruktivism  
 
Den miljö som människan möter och lever i kännetecknas av öppenhet. Människan har 
alltefter anpassat sig till sin omgivning och hennes förhållande till den kringliggande 
miljön formas av platsen. Flertalet olika aktiviteter kan utföras av människor, men att 
människor valde ett nomadliv inom olika delar av världens medans andra människor på 
andra platser valde att slå sig ner och påbörja ett jordbruksliv kan inte förklaras av 
processer inom det biologiska. (Bergen & Luckmann, 2010, s. 63–64).  
 
De aktiviteter som människor utför kan resultera i ett vanemässigt beteende och ett 
vanemässigt handlingssätt. Oberoende av vilken handling det rör sig om, uppfattas det 
som ett mönster av en person och kan utföras mer effektivt i framtiden om det utförs på 
liknande sätt, och blir därmed inte krävande i samma utsträckning i form av energi eller 
tid. Handlingarna är fortfarande viktiga för personen även fast det snarare blir rutiner, 
vilket även resulterar i att antalet alternativa handlingar reduceras och det är en viktig 
psykologisk fördel. Personen i fråga blir i detta fall lättad eftersom att känslan av att fatta 
flera olika beslut minskar, i form av en psykologisk lättnad. (Bergen & Luckmann, 2010, 
s. 69–70).  
 
Som ovan nämnt beskrivs människan som en individ som både är driftig och formbar, 
vilket socialkonstruktivismen kan förespråka. Samhället är en konstruktion av människor 
och hur dessa lever tillsammans. Den sociala konstruktionen innebär, utöver samlevnaden 
och hur kategorier skapas via ett socialt samspel, även att den sociala värld där alla lever 
tillsammans är i ständig förändring till följd av att det ständigt sker olika händelser. 
(Bryman, 2011, s. 37–38).  
 
2.2 Identitet  
 
Termen identitet har sitt ursprung från det latinska ordet “identitas” och kan tolkas som 
“densamme”. Enligt en bestämd tolkning är identitet förknippat med en unik människas 
självbild och medvetenhet om sig själv (Nationalencyklopedin, u.å.). Begreppet identitet 
har dock kommit att förändrats i och med diskussioner har förts givet att identiteten inte 
behöver vara densamma för en person, oberoende dag eller situation (Stier, 2003, s. 17). 
Detta då samhällsutveckling och förändring av individens situation i livet komplicerar 
skapandet av identiteten, och därmed även att få svar på frågan om livets mening och vem 
personen faktiskt är (Stier, 2003, s. 32).  Begreppet identitet används i vardagligt språk, 
med syfte att placera människor i olika grupper och bestämma tillhörighet. Identitet 
kännetecknas av likheter och skillnader eftersom att människor generellt förutses att ingå 
i specifika grupper eller sammanhang. Det kan förenklas och exemplifieras genom att 
undersöka mönster och logik, det kan handla om kön, ålder och politiska åsikter. 
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Människor kan känna en stark identifikation till en viss grupp, där den i fråga vill 
innefattas eller kopplas ihop med (Hammarén & Johansson, 2009 s. 9).   
 
2.2.1 Social identitet 
 
Social identitetsteori arbetades fram av bland annat Henri Tajfel. Det handlar om att en 
människas identitetsskapande härstammar från grupptillhörighet. En aspekt inom teorin 
är att det finns ett behov av att kunna differentiera sig från andra grupper. En person kan 
kategorisera sig själv och identifiera sig själv med hjälp av en social identitet. Här kan 
människan som individ använda sig av gruppens karaktärsdrag när hon definierar sig 
själv. Denna typ av kategorisering innebär att en individ innefattar sig i ett visst 
sammanhang och utesluter andra situationer. Den här definitionen härstammar från 
Turner begreppsförklaring angående hur en individ vet att den tillhör en viss social grupp 
genom både emotionella och värderingar som möjliggör ingång till den specifika gruppen 
(Turner, 2010, s. 18). 
 
Socialpsykologi och sociologi behandlar ett synsätt som är förhållandevis mer 
samhällsvänt än de psykologiska definitionerna som finns angående identitet. De 
psykologiska definitionerna handlar ofta om mognad, utveckling och olika stadier som 
en människa går igenom. Den sociala identiteten däremot möjliggör för individen att 
finna en plats i samhället. I detta sammanhang handlar social identitet om sociala 
strukturer och institutioner. (Hammarén & Johansson, 2009 s. 27). Det är väl erkänt att 
inom både psykologi och sociologi att en individs "jag" eller personlig identitet endast 
kan bildas i ett socialt sammanhang, med hjälp av andra individer. Denna sociala 
dimension blir allt mer viktigare, detta speciellt när det handlar om en individs identitet 
(Wilska, 2002, s. 195). McCall och Simmons presenterade att individer ofta väljer att 
spendera tid med personer som de själva fäster sig vid. Här handlar det enligt dem om att 
omge sig av personer och situationer som individen anser som en god representant till att 
kunna förstärka sin egna identitet (McCall & Simmons, 1978, s. 67–69). Detta kan 
förklaras genom att individer befinner sig i situationer som de själva vill vara i för att dels 
bekräfta sig själv, men även för att uppnå den sociala identiteten som önskas.  
 

Tajfel och Turner (1986 s. 43) argumenterade för att det finns tre olika mentala processer 
som en individ går igenom samband med utvärderingen som skiljer "vi" mot "dem". Den 
första processen, individuell mobilitet, handlar om kategorisering och att människor 
kategoriserar objekt för att lättare förstå dem. Detta sker även med människor för att 
underlätta förståelsen angående den sociala miljön. Människor använder sig av kategorier 
baserade på etniskt ursprung, arbete, familjesituation och socioekonomiska faktorer. 
Mobiliteten i detta fall, handlar även om att människor har ett personligt intresse att 
utvecklas inom sociala grupper om missnöje inom individen finns. Den andra processen 
berör social kreativitet vilket innebär att individer applicerar den identitet som den grupp 
som personen i fråga kategoriseras som till sig själv. Gruppen kommer att vara av 
känslosam betydelse för personen och självkänslan blir bunden till den. Vidare 
presenterades en sista process som benämns som social tävling. När en person har 
kategoriserat sig i en specifik grupp tenderar det att uppstå jämförelser med andra sociala 
grupper. Om självkänslan som människan har ska behållas behöver gruppen jämföras i 
positivt avseende i relation till andra grupper. Avgörande i detta avseende är att förstå 
fördomar, när två grupper ses som rivaler, tvingas de tävla för att individerna i grupperna 
ska behålla självkänslan. (Tajfel & Turner, 1986, s. 44).  
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2.2.2 Rollidentitet 
 
Erving Goffman beskriver hur människor antar olika roller i vardagslivet. Individer som 
kommer i kontakt med andra människor försöker ofta utnyttja tillgänglig information eller 
samla in ny information om dem. Det uppstår ett intresse kring socio-ekonomisk 
ställning, bland annat hur individen ifråga uppfattar sig själv och sin egna kompetensnivå. 
Det finns oftast praktiska anledningar till att denna insamling av information sker 
eftersom att människan kan skapa en uppfattning om situationen och sedan definiera 
situationen. Därmed kan individen även förstå vad den kan tänkas förvänta sig av 
situationen och även hur de ska agera för att uppnå en reaktion på ett önskvärt sätt 
(Goffman, 2009 s. 9). Människor kan även agera på olika sätt för att försöka styra och 
kontrollera intrycket som omgivningen uppfattar (Goffman, 2009 s. 22).  
 
Dessa roller som en människa antar definierar personens egna identitet. Det kan 
exempelvis uppstå vid arbetssituationer, genom en yrkesidentitet, eller vid privata 
situationer som föräldraskap eller andra familjerelationer. De olika rollerna har manus, 
vilket är ramen för olika handlingsmöjligheter. När detta manus följs av en individ 
förändras förutsättningarna och det minskar antalet möjliga handlingsmöjligheter. Dessa 
roller kan improviseras och det finns tolkningsutrymme vilket Goffman benämner som 
rolldistans. Dessa roller kan däremot inte expanderas oändligt. (Hammarén & Johansson, 
2009 s. 27). Resultat från en studie visade att en individs personidentitet är mindre 
benägen att förändras än rollidentitet. Detta i följd av att personidentitet uppkommer 
tidigare i livet och gör att varje individ är unik. Vad gäller rollidentitet innehar en individ 
flertalet olika roller som uppkommer under en individs liv vilket resulterar i att andra 
roller som kan funnits vid ett tidigare skede i livet lämnas eller förändras (Stets & Cast, 
2007, s. 537). Goffman (2009 s. 28) nämner även begreppet fasad vilket är en del av en 
individs framträdande. Det kan röra sig om ett agerande under en viss period i samband 
med kontakt med en viss grupp eller person. Fasaden är således en expressiv tillgång som 
antingen används på ett medvetet sätt eller omedvetet under en individs agerande.  
 
Roller kan ses som situationsspecifika, där det med tiden organiseras och placeras i en 
typ av hierarki som McCall och Simmons (1966, s, 80; 226) nämner. Högst upp handlar 
om de mest centrala, omfattande och framträdande rollerna som en individ besitter. Detta 
kan vara kön, ursprung och ålder som därefter hjälper individen att sortera de andra 
rollerna som återfinns längre ner i hierarkin. De nämner även att roller kan förändras med 
tiden (McCall & Simmons, 1978, s. 68). Roller kan därmed förändras under tid, antingen 
behållas eller väljas bort.  
 
Rollidentitet är relaterad den sociala struktur som individen besitter, som exempelvis 
mamma eller syster. Utöver detta påverkas rollidentiten av individens egna uppfattning 
och påverkar även rollen. Detta innebär att rollidentitet är olika beroende på vilken individ 
som står i centrum. Det kan skiljas åt mellan vad olika personer anser är en viss roll 
(McCall & Simmons, 1978, s. 68–70). Rollidentitet kan därmed ses som något som både 
en person besitter, men även påverkas av omgivningen och andra människor runt 
omkring. Rollidentitet behöver inte vara något konstant utan kan förändras eller anta olika 
former beroende på vilken individ det handlar om och påverkas av handlingar utförda av 
andra personer.  
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2.3 När individen är en konsument  
 
Varje sekund och minut, samt varje dygn och år beskriver begreppet tid. En människa 
erhåller tid under den period som den lever. Denna tid fördelas och används till olika 
aktiviteter och här bestämmer individen själv över vad sina dagar skall förgyllas med. 
Detta kan vara allt från att arbeta, umgås med familj och vänner, sova, intressen. Givet 
huruvida en individ väljer att fördela sin tid, kan individens tid som konsument antingen 
inträffa längre och oftare eller mer sällan och under en begränsad period.  
 
Individer som planerar en heldag med exempelvis shopping, lunch och andra aktiviteter 
med någon som individen tycker om, tenderar denna tid att bli längre i jämförelse med 
om den planerar liknande mängd aktiviteter med någon person som individen ogillar (Tsai 
& Zhao, 2011, s. 459–460). Här kan det exempelvis handla om sin bästa vän, kontra sin 
irriterande lillebror. Tiden som individen är en potentiell konsument kan därmed komma 
att påverkas av vilka som den har runtomkring sig. Det tenderar att finnas en viss skillnad 
mellan kvinnor och män när det talas om den genomsnittliga spenderade tiden i en butik. 
Generellt sett spenderar kvinnor längre tid i en fysisk butik än vad männen gör (Underhill 
& Hasselqvist, 2006, s. 36).  
 
Sedan en tid tillbaka har det kunnat beaktas en utveckling av digital teknik, som under de 
senaste åren har kommit att ökat mer än någonsin. Sociala medier har blivit en plattform 
för företag att nå potentiella kunder. Företag återfinns inom flertalet olika medier, både 
för att sprida kännedom om företaget genom exempelvis kampanjer om nya produkter 
eller samarbeten med influencers. Företag placerar även ut kontaktuppgifter för att 
möjliggöra för kunder att kontakta dem i om det finns funderingar eller om det uppstår 
andra typer av problem. Därmed möjliggör dessa medier att företag kommer närmare 
kunderna än när de endast kan nås i form av fysiska möten i butik. I följd av detta finns 
det möjlighet för företag att vara mer närvarande i en individs liv än tidigare. Här öppnas 
en diskussion om individens intressen och användning av internet. Vissa individer väljer 
att jämt och ständigt vara uppkopplade på medier, där en studie visat på att yngre 
spenderade uppemot 35 timmar per vecka på användningen av olika typer av medier 
(Bessiere, 2013). Andra väljer att istället skärma av sig från internet och inte lägga ner 
lika mycket tid på det, och således kanske inte komma att vara en potentiell konsument 
lika ofta.  
 
Under begreppet tid kan även det nämnas att det finns traditioner och händelser som följer 
ett tidsschema eller årligt återkommande. Beroende på vilken säsong eller tidpunkt på 
året det är varierar även konsumtion nivåerna. Det kan exemplifieras med hjälp av jul och 
den konsumtion som associerats med den högtiden. I samband med jul köper människor 
i väst vanligtvis större volymer av varor just denna period (Caplow et al., 1982, refererad 
i Clarke, 2007 s. 8). Detta är både i följd av tradition angående julfirande men även 
julklappskonsumtionen (Clarke, 2007, s. 8). En annan studie indikerar att kvinnor 
prioriterar julklappsköp i högre grad i kontrast till männen (Fischer och Arnold, 1990, s. 
333–334).  
 
2.4 Var individen är en konsument  
 
Marknadsföringsmixen är ett väletablerat begrepp inom företagsekonomi. Denna mix 
innefattar produkt, pris, påverkan och plats vilka är konkurrensmedel som företag kan 
använda sig av för att strategiskt positionera sin produkt attraktivt på marknaden. (Baines, 
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2017, s. 11). Den sistnämnda faktorn plats handlar om vart individen kommer i kontakt 
med produkten. Här innefattar det den företagsverksamhet som gör produkten tillgänglig 
för att möta konsumenterna. Viktiga aspekter är via vilka kanaler produkten säljs, hur den 
fraktas, logistik och sortiment. Även är det viktigt att notera vart produkten säljs, då det 
antingen kan vara i en fysisk butik eller genom en virtuell plats. I följd av digitaliseringen 
har begreppet plats utvidgas. Internet möjliggör för individen att nå en butik genom några 
få klick på internet. (Kotler & Armstrong, 2009, s. 76).  
 
En av de mest markanta skillnaderna mellan e-handel och den fysiska butiken är faktorn 
resa. Om en individ väljer att besöka en fysisk butik för att hitta information angående en 
viss produkt krävs det uppoffring. Individen spenderar därmed både tid på att besöka 
butiken och den kostnad för att komma fram till butiken. Det är inte fallet vid val av e-
handel. Tid och pengar är två tillgångar som människor innehar. Beroende på resans 
kostnader och hur restiden påverkas sker det en inverkan på storleken i individens 
tillgångar och kan även komma att påverka konsumentnyttan. (Hsiao, 2008, s. 87).  
 
Att åka till en butik innebär därmed ett aktivt val och en ansträngning. I dessa fall väljer 
individen att bli en potentiell konsument. Detta i likhet med att en individ går till jobbet 
och intar sin yrkesroll, och att sedan gå ifrån jobbet för att möjligtvis lämna sin yrkesroll 
bakom sig och istället kliva in i en föräldraroll eller en idrottsroll. Internet har möjliggjort 
att produkterna och möjligheten till konsumtion tagit sig till individens vardagsrum, och 
personen har inte längre möjligheten, i lika stor utsträckning, att välja att inta en 
konsumentroll eller kliva ur den. Speciellt om personen ständigt är uppkopplad mot den 
virtuella världen med hjälp av internet och teknologin. Här återfinns en splittrad bild av 
individens egna kontroll angående var individen i fråga är en konsument eller inte. 
Beroende på vilken individ som det handlar om varierar upplevelsen.  
 
Utöver att det är tidskrävande att ta sig till fysisk butik kan även resor vara en inverkan 
på individer i form av nervositet eller obehag. Om det är fallet, är e-handel i detta 
avseende ett bra alternativ i följd av utebliven resa. Vidare framförs diskussioner om att 
e-butiker generellt sett har ett lägre pris än de fysiska. I vissa fall tillkommer dock en 
fraktkostnad vid köp hos e-butiker men det slutgiltiga försäljningspriset är vanligtvis 
lägre än i fysiska butiker. Individer kan även med hjälp av sökmotorer på internet hitta en 
e-butik i lägre prisklass men likadan produkt som eftersöks av konsumenten (Hsiao, 2008, 
s. 88). En studie av Koyuncu och Bhattacharya (2004, s. 248) stärker detta anförande där 
resultatet visade på att individer handlar från internet eftersom att den typ av köp tenderar 
att frambringa de bästa priserna.  
 
Även fast det kan betraktas en ökande användning av internet finns det människor som 
står sig i motsats till denna teknikutveckling. För att återkoppla till nervositet och obehag, 
är ångest eller oro vanliga känslor som en människa kan besitta. Det handlar oftast att 
människor bemöter en situation som de inte är vana vid, är svåra eller där de anser sig 
hotade i. Det är ett sunt beteende att känna ångest ibland men ångesten kan däremot ta 
över en människas liv och övergå till en fobi (Kierkegaard, 2008, s. 84). Utfallet av 
Kierkegaards (2008, 87–88) studie att flertalet individer tenderar att känna ångest 
angående e-handel och väljer att inte lita på teknologin. Fler människor har uppfattningen 
om att handla på nätet är något som är förknippad med en hög risk. Individer finner e-
handel mer attraktivt om de känner trygghet och ett förtroende för företag. Detta kan 
skapas genom betalningssäkerhet, integritet för konsumenterna, produktkvalitet och en 
god kundservice (Kierkegaards, 2008, s. 87-88).  
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2.5 Hur individen väljer att vara en konsument  
 
Det finns olika faser som en individ kan gå igenom när ett köp skall genomföras och 
beroende på vilken produkt det handlar om eller om det är ett rutinmässigt köp kan en 
konsument gå igenom de olika faserna i annorlunda ordning, eller att vissa faser helt 
uteblir. Som de olika faserna demonstrerar är köpprocessen betydligt längre än enbart just 
köptillfället (Kotler et al., 2017, s. 155). Behovsupptäckten är startpunkten i köpprocessen 
där det uppstår ett behov hos individen, vilket kan triggas igång av interna och externa 
stimulin. Interna stimuli handlar om en känsla, exempelvis att individen fryser och 
behöver en tröja, som resulterar i tankar angående ett framtida köp. Vad gäller externa 
stimuli så uppstår behovet från vår omvärld, exempelvis en tidningsannons eller reklam 
på TV angående det nya badmodet, vilket vidare väcker ett intresse för ett nytt behov. 
(Kotler et al., 2017, s. 156).  
 
Sociala medier har en stark position i individens förändrade köpvanor för att kontinuerligt 
följa de aktuella modetrenderna i samhället. Influencers, som företag skapar samarbeten 
med i marknadsföringssyfte inom diverse sociala medier, har nu fått en plats i 
köpbeslutsprocessen. I de första stadierna av processen tenderar individer att inse att de 
har ett behov av ett visst klädesplagg genom att de följer influencers eller kända personer 
inom diverse olika mediekanaler som exempelvis Instagram. Individerna kan därefter 
använda sig av exempelvis bloggar för att utvärdera informationen om klädesplaggen 
innan ett faktiskt inköp. De kan även använda inlägg och recensioner för att validera 
köpbesluten (Sudha & Sheena, 2017, s. 28).  
 
Finns det en stark drivkraft bakom köpet är det stor chans att produkten köps utan 
omfattande sökning av information. Individer kan generera information från familj och 
vänner, kommersiella källor, publika källor och egen erfarenhet. Beroende på hur 
omfattat köp det handlar om undersöker konsumenten mer innan köpet, men det handlar 
även om drivkrafter. Finns det ett intresse angående vissa produkter eftersöks information 
om produkter i större utsträckning. Eftersom att informationsmängden som finns 
tillgänglig ökar, ökar även individens medvetenhet om diverse varumärken, produkter 
och erbjudanden (Kotler et al., 2017, s. 156).  
 
Det är även viktigt att komma ihåg att vem som helst med uppkoppling till internet kan 
frambringa och dela med sig av sin egna upplevelse av köpet, vilket kan komma att 
påverka individen i sitt köp. Samtidigt innebär just denna tillgänglighet och uppkoppling 
att individens kontroll över utrymmet/rummet där personen intar konsumentrollen 
minskar, eller åtminstone är under förhandling. Tidigare fanns det inte möjlighet för en 
individ att välja att inta en konsumentroll i hemmet. Nu kan individen välja att anta den 
rollen i hemmet, men samtidigt kan personen bli mer påverkad om denna är ständigt 
uppkopplad.  
 
Utvärdering av alternativ handlar om hur individer väljer bland de klädesplagg som de 
sökt information om, vilket är en fas som genomförs olika beroende på situation och 
individ. Resultatet från en studie av Reinsenwitz och Iyver (2009, s. 96) visar att 
generation Z är med flyktiga i val av märken på klädesplagget, till skillnad från generation 
X som är mer lojala mot märken. När individer ska köpa produkter utvärderas vissa 
kriterier för att se om klädesplagget kommer att uppfylla de önskemål som individen 
innehar. I en tidigare studie av Hervé och Mullet (2009, s. 302-306) presenterades ett 
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resultat där individens ålder betraktades i samband med vad de värderar högst vid ett köp 
av kläder. Det undersöktes vilken av faktorerna pris, hållbarhet och passform som var det 
viktigaste vid ett köp. I gruppen bestående av individer i åldrarna 35–50 värderades 
passform av klädesplagget högst. Detta kunde vara i följd av jobbsituation och 
påtryckning av samhället. Yngre respondenter i åldrarna 18–25 år tyckte däremot att 
priset var den viktigaste faktorn och därefter passform. Enligt Valaei och Nikhashemi 
(2017, s. 537) var stil, pris och hur väl kläderna följer den sociala identiteten som 
personen har de mest avgörande faktorerna vad gäller när generation Z köper kläder.  
 
Sales promotion kan även påverka utvärdering av beslut, vilket kan definieras som 
kortsiktig stimulation för att uppmuntra till köp eller försäljning av en produkt eller tjänst 
(Baines & Fill, 2014, s. 721). Sales promotion omfattar en mängd olika aktiviteter som 
är köputlösande, vilket ibland kan frambringa en överdriven effekt av försäljningen. Dock 
tenderar denna effekt att vara kortsiktig, i och med att budskapet av att köpa produkten 
eller servicen är i detta ögonblick (Kotler et al., 2017, s. 382). I det här fallet kan individen 
bli påverkad av att testa varuprover, vara med i tävlingar, få kuponger eller erhålla rabatter 
från företaget, och sales promotion kan därmed vara en avgörande faktor till att ett köp 
väljs framför ett annat.  
 
Köpbeslutet är den näst sista fasen och det är här beslutet fattas efter utvärderingen av 
alternativ och den vara som individen väljer att köpa. Individens beslut kan dock komma 
att påverkas av andra personers attityder, exempelvis om personens vänner antyder att ett 
annat alternativ är bättre. (Kotler et al., 2017, s. 157).  
 
Den sista fasen i processen benämns efterköpsbeteende och handlar om individens 
känslor efter ett genomfört köp. Hur en individ reagerar efter ett köp beror på de 
förväntningar som den i fråga hade innan köpet. Hade individen stora förväntningar som 
inte uppnås resulterar det i missnöje. (Kotler et al., 2017, s. 158). Detta missnöje kan 
således leda till upplevd ånger eller oro i följd av att produkten inte uppnådde individens 
förväntningar angående den, vilket benämns som efterköpsdissonans (Kotler et al., 2017, 
s.154). Sudha och Sheena (2017, s.14) noterade hur sociala medier, som Facebook, 
Twitter och Instagram, under de senaste fem åren har förändrat både köpbeteende och 
försäljningstekniker. Konsumenter kan i större omfång sprida sina egna erfarenheter 
angående produkter och företag med omgivningen och vänner. Möjlighet till viral 
spridning har även gjort det ännu viktigare för företag att undvika negativt word-of-mouth 
recensioner eller kommentarer eftersom det enkelt kan spridas via internet.  
 
2.5 Definition av konsumentroll  
 
I och med att begreppet konsumentroll fortfarande är relativt outforskat är begreppet 
under utveckling. Därmed kommer de ovan presenterade styckena i detta teoriavsnitt att 
sammankopplas med vår egna diskussion för att således kunna definiera begreppet 
konsumentroll, alltså när en individ är en potentiell konsument. Här handlar det både om 
när individen aktivt väljer att vara det, men på samma sätt när individen passivt antar en 
konsumentroll samt när individen är omedvetandes om det. Enligt Konsumentköplagen 
(SFS 1990:932) är en konsument “en fysisk person som handlar huvudsakligen för 
ändamål som faller utanför näringsverksamhet”. Vad gäller för denna uppsats behövs en 
mer utförlig definition av när en individ antar denna roll som en faktisk konsument, vilket 
kommer presenteras nedan.  
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I följd av redogörelsen av socialkonstruktivism antas det att människan anpassar sig till 
sin omgivning och att samhället skapas via ett socialt samspel mellan olika individer. Den 
identitet som en individ antar är därmed skapad av samhället. Att kategorisera sig som 
individ och att känna samhörighet till en viss grupp faller in i den sociala identiteten. 
Beroende på vilka individer som finns i sin omgivning, kan tiden som konsument 
påverkas. Konsumentrollen och inställningen mot köpaktiviteter går att åtskilja beroende 
på kön.  Historiskt sett bygger kvinnors köpbeteende på ett fritidsintresse och en social 
aktivitet som de är mer involverade i (Dennis et al., 2010 s. 153). Män däremot, har i 
vissa avseenden försökt att undvika shoppingaktiviteten eftersom att de inte vill 
förknippas med den aktiviteten och därmed bevarar de sin "maskulinitet" (Bakewell & 
Mitchell, 2004 s. 226). En annan studie presenterar att ett antal män inte besöker butiker 
eller bära shoppingpåsar till följd av att det finns en rädsla för att tolkas som feminina av 
omgivningen. Även påvisades det att shopping tenderar att vara en aktivitet för kvinnor, 
och att män ofta refererar händelsen till något hemskt och hatfullt. (Oakley, 1976 
refererad i Bakewell & Mitchell, 2004 s. 226).  
 
Det finns flertalet faktorer som är med i skapandet och formandet av en individs identitet. 
Beroende på en individs stadie i livet kan olika roller antas som därefter påverkar 
identiteten. Konsumentrollen är även den beroende av olika roller som en individ besitter, 
som exempelvis yrkesroll eller privatroll. Där uppstår en det en värdering av vilken roll 
som en person väljer att inta eller värdera högst, exempelvis att en idrottsroll kan 
prioriteras högre än en konsumentroll. Tidigare i avsnittet diskuterades det hur roller har 
olika manus och hur dessa roller har olika handlingsmöjligheter. Därmed finns det 
möjlighet för individen att anta en konsumentroll i olika situationer, exempelvis hemma 
i soffan i samband med scrollning i telefonen. Däremot kan en individ aktivt välja att 
prioritera den tiden med familjen istället för att anta en konsumentroll, i följd av den 
dominerande familjerollen.  
 
Rollidentitet kan ses som situationsspecifik, vilket innebär att en roll är föränderlig 
beroende på situation och vilken individ som befinner sig i en viss situation. Detta innebär 
även att en roll kan förlängas, vilket benämns som rolldistans. Med detta menas att en 
individs roller inte alltid är tydliga, vilket gör att vissa roller kan komma att överlappas. 
Konsumentrollen kan därmed under vissa perioder under livet vara väldigt central, medan 
den i andra tillfällen i livet inte är en roll som prioriteras i hierarkin. Därmed påverkas en 
individ av olika faktorer när den är en potentiell konsument, vilket i detta fall är olika 
roller som individen innehar. Individen påverkas även av omgivningen och den sociala 
kontext som individen befinner sig i, vilket kan påverka hur ofta eller hur tydlig denna 
konsumentroll artar sig.  
 
I och med den teknologiska utvecklingen har konsumenters köpmöjligheter angående 
kläder utvecklas från att enbart utspela sig i en fysisk butik, till att individer idag även 
kan konsumera på en virtuell plattform. Människor behöver inte längre transportera sig 
till fysiska butiker, i och med skapandet av det virtuella rummet (Hammarén & 
Johansson, 2009, s. 48). Teknologin har möjliggjort ett större utrymme för individer att 
vara en potentiell konsument i en större omfattning än tidigare och även omformat det 
vardagliga livet. (Hammarén & Johansson, 2009, s. 45–46). Till följd av det stora 
informationsflödet kan en individ både vara en aktiv, men även en passiv konsument. 
Detta då man medvetet eller omedvetet tar del av information om kläder via olika kanaler 
på internet.  
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Vad gäller uppkomsten till ett behov kan även det påverka när individen antar en 
konsumentroll. Interna stimuli kan vara en känsla som individen upplever, som 
exempelvis köld som kan resultera i en tanke om en ny jacka eller tröja. Denna tanke om 
konsumtion uppstår i samband med att individen uppfattar sina egna behov. I följd av att 
interna stimuli påverkas kan det ses som att individen antar en aktiv konsumentroll, där 
individen själv är den drivande kraften. Externa stimuli återfinns i individens omvärld. 
Här kan en stor påverkan på det egna behovet skapas utifrån exempelvis användningen 
av sociala medier, influencers, sales promotion eller andra runtom i samhället, till 
exempel familj eller vänner. Allt detta leder till att ett nytt behov skapas utifrån att något 
utanför individen triggar igång köpprocessen, vilket gör att individen antar en 
konsumentroll på ett passivt eller omedvetet sätt.  
 
Att teknologin har blivit en del av vardagen är naturligt, däremot använder sig inte all 
befolkning i lika stor utsträckning utav den. Det finns möjlighet för individer att vara en 
potentiell konsument i följd av användning av teknologi men det betyder inte att alla 
individer använder sig av teknologin. Som nämnt använder sig yngre personer i större 
utsträckning av mobiler och det kan associeras med ett vanemässigt beteende. Detta leder 
till att de yngre individerna befinner sig i situationer där det uppstår ett val mellan att anta 
en konsumentroll eller inte, i större utsträckning än de som inte använder teknologin i lika 
stort omfång. Teknologin kan uppfattas som skrämmande eller obehaglig för en individ 
som inte är en van användare av teknologin. Beroende på inställningen som en individ 
innehar angående teknologin minskar eller ökar möjligheten att vara en potentiell 
konsument eller anta en konsumentroll. Denna inställning kan påverkas av individens 
omgivning och den inställning personerna i individens närhet har angående teknologin.  
 
Sammanfattningsvis kan det noteras att begreppet konsumentroll är av flexibel karaktär, 
och den skiljer sig åt beroende på vilken individ som antar denna typ av roll. En individ 
väljer att aktivt inneha en konsumentroll när individen besöker en fysisk klädbutik eller 
väljer att handla kläder på internet. När en individ inte har något specifikt klädbehov eller 
något mål med shoppingen, men utifrån medier och vistelser i sådana miljöer där 
information om kläder kan finnas, kan individen passivt inta en konsumentroll. En individ 
kan även omedvetandes anta en roll som konsument, vilket i detta fall kan vara när en 
individ scrollar på sociala medier eller befinner sig olika sociala sammanhang. Här faller 
det även naturligt att en individs inställning till teknologi är ytterligare en faktor till 
möjligheter för en individ när den kan anta en konsumentroll. Därmed finns det ett flertal 
aspekter som är avgörande för när en individ intar en potentiell roll som en konsument, 
även kallat konsumentroll.  
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3. Metod  
 
I detta avsnitt kommer läsaren att generera en förståelse och få en insikt i forskningens 
inriktning, samt att de underliggande ställningstagande som genomsyrar studien kommer 
att  introduceras.  Den valda metod som kommer att användas genomgående i arbetet är 
grundad teori och kommer att användas för att besvara den aktuella forskningsfrågan. 
En presentation av undersökningsinstrument, datainsamlingsmetod och urval kommer att 
göras. Samt uppvisas det praktiska genomförandet av studien och bearbetningen av data. 
Utöver detta presenteras även källkritik och sanningskriterier i slutet av avsnittet.  

 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
3.1.1 Intuitiv förståelse  
 
Av vetenskapliga studier förväntas det att en forskare till största del ska inneha både 
värderingsfria och objektiva ståndpunkter (Bell & Bryman, 2017, s. 60). Vi som är 
författare av denna studie besitter individuella kunskaper och erfarenheter inom det valda 
forskningsområdet. Att uppväxten utspelat sig i en värld där tekniken ständigt varit 
närvarande och där konsumtion av varor och tjänster varit en självklarhet har en inverkan 
på den intuitiva förståelsen för studien.  
 
En människas värderingar baseras på individuella uppfattningar och känslor, vilket på 
förhand utgör förutfattade meningar. Att ha fullständig kontroll över sina individuella 
värderingar är till största del omöjligt, vilket för en forskare både kan inneha positiva och 
negativa effekter på studiens resultat. Ett påtagligt resultat för studien till följd av 
individuella värderingar är ett ökat intresse och arbetet hålls levande. (Bell och Bryman, 
2017, s. 60–61, 64). Med detta klargjort kan vårt tidigare kunnande och uppfattningar 
angående det aktuella ämnet möjligen haft en viss effekt när studien genomfördes, vilket 
vi dock hade i beaktande.  
 
3.1.2 Ontologi  
 
Begreppet ontologi är läran om verklighetens natur, vad som existerar och hur sociala 
fenomen kan eller bör uppfattas. Beskrivningen av en positivistisk verklighetssyn är när 
den sociala verkligheten är både objektiv och extern för forskaren. Här existerar endast 
en verklighet som alla individer uppfattar som överensstämmande. Motsatsen till detta 
paradigm är interpretivism och har till följd att beskriva att verkligheten är socialt 
konstruerad och forskarens verklighet är subjektiv. I detta fall innehar individen en egen 
uppfattning av verkligheten, vilket i sin tur frambringar ett flertal verkligheter. (Collis & 
Hussey, 2014, s. 46–47). Konstruktionism är en filosofisk ståndpunkt inom ontologin och 
frekvent används inom kvalitativa studier. Här blir sociala egenskaper ett resultat av en 
samverkan mellan individer. (Bryman, 2011, s. 341). Konstruktionism är således den 
verklighetssyn som denna studie har förhållit sig till, eftersom att vi har studerat 
individers perspektiv angående deras inköp av kläder. Vi studerade alltså individens egna 
uppfattning av konsumtion av kläder, vilket framkom sig skiljas åt beroende på vilken 
individ i fråga. Hade vi i denna studie använt oss av ett positivistiskt synsätt hade studien 
inte varit av lika stor relevans då verkligheten hade varit lika för alla individer, och att 
därmed även konsumentrollen varit densamma för alla.  
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3.1.3 Epistemologi  
 
Epistemologi är läran om kunskap. Här diskuteras vilken kunskap som accepteras som 
giltig och förhållandet mellan forskaren och det som studeras. Med en positivistisk 
kunskapssyn antas att kunskap enbart kan uppstå genom fenomen som kan observeras 
och är mätbara. Här förhåller sig forskaren objektiv och avskild från det som studeras. 
Den interpretivistiska kunskapssynen står sig i motsats och försöker samverka med det 
fenomen som ska observeras för att erhålla kunskap. Denna kunskapssyn används även 
den vid kvalitativa studier och betraktas som subjektiv då kunskapen grundas i tolkningar 
från den sociala verkligheten. Här ligger fokus på att förstå den sociala verkligheten 
beroende på hur individerna i den bestämda miljön tolkar verkligheten. (Collis & Hussey, 
2015, s. 45–47). Med en konstruktivistisk ståndpunkt är personen inte intresserad av att 
veta om kunskapen är äkta eller giltig, utan undrar hur den uppstått och skapats. 
(Wennerberg & Nilsson, 2010, s. 30). Det sistnämnda är det synsätt som denna studie har 
utgått ifrån. Vi har försökt att skapa en förståelse av den sociala verkligen genom att 
samverka med individer, i detta fall har studien baserats på 12 stycken intervjuer. Med 
hjälp av insamlat data har denna studies teori kunnat utvecklats, som vidare kunnat 
definiera begreppet konsumentroll.  
 
3.1.4 Angreppssätt  
 
När ett vetenskapligt arbete genomförs bör detta genomföras på ett följdriktigt 
tillvägagångssätt, endera genom användning av ett deduktivt eller ett induktivt 
perspektiv. Ett deduktivt angreppssätt har som utgångspunkt att utifrån teori testa de 
empiriska observationerna. Genom användning av ett induktivt angreppssätt utvecklas 
teorin utifrån iakttagelser från den empiriska verkligheten. (Collis & Hussey, 2014, s. 7). 
Vår studie har genom arbetets gång kommit att präglas av de båda angreppssätten. 
Grunden för forskningen har skapats genom en deduktiv uppfattning. Vi har granskat 
befintlig teori, tidigare forskning och begrepp inom liknande områden som denna uppsats, 
vilka har varit av stor vikt i framställningen av vår forskning. Efter insamling av empiri 
har vi kommit att komplettera delar av teorin ytterligare. 
 
3.2 Forskningsdesign  
 
3.2.1 Kvalitativ forskning  
 
Som tidigare nämnt har identifiering av forskningsparadigm för denna studie gjorts. Det 
valda paradigmet är konstruktivism, vilket gör att forskningsprocessens design och dess 
metodik reflekterar detta synsätt (Collis & Hussey, 2014, s. 59). De ställningstaganden 
som vi gjorde skapade ett självklart val att en forskning av kvalitativ karaktär, vilket 
användes i denna studie. Här har vikten legat i ord, snarare än i siffror. Våra intressen 
eller egna uppfattningar har inte heller styrt studien, då fokusen riktats mot de individer 
som deltagit i studien och deras perspektiv (Bryman, 2011, s. 371).  
 
Som en sammanfattning av det kvalitativa valet av tillvägagångssättet i studien, har denna 
studie konstruerats utifrån grundad teori. Flertalet induktiva studier har använt sig av 
denna metod tidigare, då den frambringar intresseväckande och lärorika resultat och där 
teorier främst uppkommer utifrån det insamlade datat. (Bryman & Bell, 2017, s.45).  
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3.2.2 Grundad teori  
 
Grundad teori framställdes av Barney Glaser och Anselm Strauss (1967) och har ända 
sedan dess haft en inflytelserik ställning inom verksamhetsområdet för kvalitativa 
metoder. Forskningsmetoden är för ett flertal sammanfallande med kvalitativ metod, samt 
att den troligtvis är den mest refererade till och hänvisad av samtliga metodböcker. 
(Bryman, 2002, s. 375). Denna metod är ämnad att utveckla en empiriskt grundad teori. 
Metoden har kapacitet att hantera den sociala världens komplexitet och föränderlighet. 
Grundad teori, som är en konstant jämförande metod, utmärks av följande redskap: 
teoretiskt urval, kodning, teoretisk mättnad och kontinuerliga jämförelser. (Bryman & 
Bell, 2017, s. 542).  
 
Den valda metoden för denna studie har som ovan nämnt har varit grundad teori, där 
engelskans benämning på metoden är grounded theory. Genom användning av denna 
metod söker forskaren material som skall studeras utan någon yttre påverkan av en 
teoretisk referensram. I jämförelse med andra metoder, som testar teorier på verkligheten, 
uttrycks denna av att teorier formuleras utav vad som observeras i verkligheten (Hartman, 
2001, s. 38). Tillämpning av grundad teori i denna studie har således skapat en mer tydlig 
och flexibel riktlinje, dels när data samlats in men även när kvalitativt data har 
analyserats. Även har metoden för oss skapat en större öppenhet för tolkning och 
konstruktion av egna teorier. I och med att denna studies valda forskningsområde är 
begränsat, som tidigare nämnt, har en ökad förståelse för detta fenomen behövts. Detta 
har denna studie, genom en sammanbindning av tidigare teori och den insamlade data 
lyckats frambringa.  
 
3.2.3 Konstruktiv grundad teori 
 
Grundad teori har utvecklats av bland annat Kathy Charmaz, där metoden verkar i en 
annan riktning. Detta på grund av att ursprungsvarianten av grundad teori innehar en 
positivistisk karaktär där upptäcka, bekräfta, klargöra och prognostisera är vad som 
försöks uppnås. Målet med konstruktiv grundad teori är att anta en induktiv och 
jämförande teori, samt att den inkluderar en iterativ logik och där öppenhet och en mer 
reflexiv hållning existerar. En bakomliggande tanke är att den sociala verkligheten både 
är multipel och är konstruerad, samt att forskarens position, perspektiv och interaktioner 
måste tas till hänsyn. Här skapas därmed en samproduktion av forskaren och dess 
medverkande i studien. Även tenderar tolkningarna av studien att vara en spegling av det 
egna tänkandet hos forskaren. Den nya inriktningen av grundad teori är därmed att 
inkludera relativitet och subjektivitet i en epistemologisk diskussion vid användandet av 
metoden, och att sträva efter en empirisk undersökning som är jordnära. (Charmaz, 2014, 
s. 12–13). Denna inriktning inom grundad teori har influerat denna studie och hur vårt 
arbete har genomförts. Detta framgår tydligt i teoriavsnittet där skapandet av definitionen 
av konsumentrollen grundar sig både på tidigare teori, den empiriska data samt våra egna 
uppfattningar om konsumentrollen som har uppkommit i samband med denna studie. Vår 
studie berör individers perspektiv på hur de köper kläder, vilket är något som vi kunnat 
se är varierande. Härmed sammankopplas våra tankar ihop med de intervjuades, vilket 
även återfinns i samband med konstruktiv grundad teori.  
 
3.2.4 Kritik mot grundad teori 
 



 17 

Förutom det ovan nämna om skapandet av konstruktiv grundad teori, där det valdes att 
gå en annan riktning, har en del kritik vuxit fram vad gäller ursprungsversionen. Till en 
början föreligger det praktiska problem med denna metod. Här handlar det främst om den 
tidskrävande aspekten. I och med att grundad teori bygger väldigt mycket på de insamlade 
data kräver det tid att intervjua och att transkribera, vilket leder till att tidsgränsen kan 
vara ett bekymmer. Det råder även tveksamheter om denna metod jämt och ständigt 
genererar nya teorier, samt att det existerar svårigheter med att tyda skillnaderna mellan 
begrepp och kategorier. (Bryman & Bell, 2017, s. 549). Här har vi därmed fått vara 
medveten om dessa svårigheter, och således haft dessa i åtanke under arbetets gång.  
 
I och med att grundad teori är känd för att frambringa ny teori får det ej glömmas att 
studera det fall som studien omfattar. Här bör det därför läsa om situationen, granska 
tidigare forskning och teoretisk litteratur inom ämnet. Det är otroligt få forskare som idag 
kan börja sin forskning utan någon förkunskap om deras ämne. Därmed behöver forskare 
i någon mån vara bekanta med studiens ämne, och det krävs därmed att man kollar på 
befintlig teori och liknande begrepp och studier inom området. (Charmaz, 2014, s 59). 
 
På samma sätt som det finns kritik mot den enskilda metoden, finns det på liknande sätt 
kritik mot kvalitativ forskning i allmänhet. Med ställningstagandet om ett subjektivt 
synsätt, så kan den ibland vara för stor. Detta främst då kvalitativa studier bygger på 
forskaren och dess uppfattningar om vad som är betydande och inte. Här tenderar 
forskaren att vara väldigt öppen och nyfiken, vilket leder in på att replikering kan vara 
svårt i sådana här typer av studier. Det beror på att arbetssättet kan uppfattas som 
ostrukturerat och då forskaren i själva verket är det mest essentiella redskapet vid 
datainsamling i studien. (Bryman, 2011, s. 368).  
 
3.3 Konstruktion av undersökningsinstrument och genomförande av 
datainsamling 
 
Vid konstruktion av undersökningsinstrument ligger utgångspunkten i studiens 
problemformulering, syfte, frågeställning och metod. För att vi ska kunna besvara 
studiens syfte har ett väl utformat undersökningsinstrument behövts, där detaljerad 
information från individer samlats in. Den vanligaste källan till kvalitativ data är att 
använda sig av intervjuer, vilket flertalet studier med grundad teori använder sig av 
(Charmaz, 2014, s. 18). Genom att samla in data och genom att använda sig av intervjuer 
ger detta en ökad möjlighet till att få en djupare och en tydligare bild av hur individer 
agerar och tänker. Detta i jämförelse med en kvantitativ datainsamlingsmetod kan även 
komma att skapa en mer omfattande syn om skillnaderna mellan de två 
undersökningsgrupperna.  
 
Intervjuerna som genomförts i denna studie är baserade och uppbyggda kring ett 
semistrukturerat perspektiv. Ett semistrukturerat perspektiv betyder i sin tur att de frågor 
som förekommer i intervjun oftast är öppna. En öppen fråga lämnar mer utrymme åt 
respondenten att lämna utförliga svar och kan resultera i att mer användbara data samlas 
in (Collis & Hussey, 2014, s. 133). Vi valde att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer eftersom syftet med intervjuerna var att förstå den enskilda individens 
perspektiv angående konsumtion av kläder. Detta gav därför möjligheter att gå in djupare 
kring vissa frågor beroende på vilka svar som respondenterna gav.  
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Intervjuguiden har konstruerats utifrån denna studies frågeställning och dess syfte, alltså 
när en individ antar en konsumentroll och vilka bakomliggande faktorer det finns. 
Intervjuguiden är utformad och anpassad för alla respondenter oberoende vilken 
generation eller kön den i fråga innehar. Frågorna i intervjun har hjälpt oss att förstå hur 
individer tänker och agerar kring köp av kläder. Teman som uppstått när begreppet 
konsumentroll diskuterats i teorin är när en individ är en konsument, var en individ är en 
konsument och hur individen är en konsument. Dessa har haft en betydande roll vid 
besvarande av studiens forskningsfrågor. Kompletterat till dessa teman har även frågor 
angående bakgrundsinformation om samtliga individer ställts. Där har studiens syfte 
beskrivits, personliga frågor om arbete och livssituation samt vilken inställning individen 
har gentemot den teknologiska utvecklingen. Intervjufrågorna är indelade i teman för att 
bygga upp intervjun på grundpelare, vilket därmed har delat in intervjun i tydliga avsnitt. 
Detta resulterat i smidiga övergångar i samband med att inriktningen av intervjufrågorna 
förändras i följd av de tre teman. Vi arbetade väldigt mycket med intervjuguiden och den 
förfinades vid flertalet tillfällen innan själva intervjuerna ägde rum, detta för att samla in 
data som var av relevans för att besvara de valda forskningsfrågorna. Intervjuguiden 
återfinns i Appendix, benämnt som Bilaga 1.  
 
Denna studie har baserats på en urvalsmetod som inte grundas på sannolikhet, nämligen 
ett målinriktat urval av intervjuobjekten. Den här urvalsmetoden används vid kvalitativ 
forskning där intervjuer är det instrument som används vid insamling av data. Målinriktat 
urval karakteriseras av att urvalet baserat på individer som är av betydelse för studien och 
dess forskningsfrågor. (Bryman, 2011, s. 434). I och med att denna studie är komparativ 
är målpopulationen för denna studie indelad i två olika grupper. Här har till en början 
överensstämmande likheter sökts givet dessa två grupper.  Dessa två grupper definieras 
som generation X där åldern är mellan 50–55, samt generation Z som innefattar 
människor mellan 20–25 år. Utöver ålder bör även en överensstämmelse existera givet 
inkomsten. Dock tas hänsyn att den äldre generationen tenderar att ha en större 
årsinkomst, eftersom att de haft längre arbetserfarenhet, än den yngre generationen. 
Därmed har vi valt att respondenterna ska besitta en fast anställning, i följd av den ojämna 
inkomstfördelningen som kan uppstå på grund av åldersskillnader. Förutom dessa 
kriterier har även de medverkande behövt uppfylla kravet om att bo i den centrala delen 
av Umeå, samt att tre kvinnor och tre män från de två generationerna har valts ut. Därmed 
består den insamlade empirin av totalt tolv intervjuer.  
 
Det ovanstående som nämnts innebar att vi, innan intervjuerna genomfördes, undersökte 
om respondenterna uppfyllde de uppsatta kriterierna. Detta för att underlätta för vi som 
forskare, men även med respekt för respondenterna som ifråga erbjudit sin tid för att delta 
i studien och sedan inte uppfyllt kriterierna. Urvalet gjordes genom att få information från 
gemensamma vänner och bekanta angående vilka individer som kunde tänkas uppfylla 
studiens uppsatta kriterier, och som därmed kunna tänka sig att vara med i vår studie.  
 
Det är även viktigt att ställa väl valda frågor, att de har en god struktur, kroppsspråket hos 
intervjuaren, känslighet och att intervjun sker i ett lämpligt klimat i förhållande till 
undersökningen. Intensivt intervjuande är ett sätt för att generera data till kvalitativa 
studier. Det som bland annat kännetecknar denna intervjutyp är att personer som deltar 
har förstahandserfarenheter inom det aktuella ämnet, förlita sig på öppna frågor, målet är 
att få detaljerade svar, betoning på att förstå forsknings deltagarens perspektiv, betydelse 
och erfarenhet. (Charmaz, 2014, s. 56). Dessa tolv intervjuer har utspelat sig i en lugn 
miljö, på ett mindre fik i centrala Umeå, utan större påverkan av externa faktorer. 
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Intervjuerna har skett i form av öga mot öga eftersom att alla respondenter har befunnit 
sig inom centrala Umeå vilket innebar att transportsträckan inte var av betydelse. Vi valde 
även denna plats i följd av att vi tyckte att det var en lämplig plats, eftersom att det är 
enkelt att nå platsen och det är ett fik med en lugn atmosfär och kan därför göra 
respondenten mer avslappnad och ge mer öppna frågor. Intervjuerna som har genomförts 
planerades in under en veckas tid. Här planerade vi in intervjuerna kring eftermiddagen 
och kvällen, för att möjliggöra transkribering av intervjuer under dagtid. I samband med 
intervjuerna har vi väl informerat de medverkande angående studiens ämne samt etiska 
aspekter, som om det varit okej att spela in intervjun samt anonymitet. Detta presenteras 
mer ingående i avsnittet om Etiska överväganden. Här under summeras individerna som 
medverkat i studien i Tabell 1 angående vilken generation dessa tillhör, vilken dag ägt 
rum samt hur lång intervjutiden var.   
 
Tabell 1. Information om intervjuerna 
Namn  Generation X/Z Dag och tid  

Elisabeth  Generation X 29-04-2018, 30 minuter 

Eva Generation X 27-04-2018, 25 minuter 

Lena  Generation X 28-04-2018, 35 minuter 

Martin Generation X 26-04-2018, 20 minuter 

Erik  Generation X 25-04-2018, 25 minuter 

Anders Generation X 28-04-2018, 20 minuter 

Sara Generation Z 29-04-2018, 45 minuter  

Emelie Generation Z 27-04-2018, 30 minuter 

Lisa Generation Z 26-04-2018, 35 minuter 

Emil  Generation Z 25-04-2018, 30 minuter 

Oscar  Generation Z 28-04-2018, 25 minuter 

Markus Generation Z 29-04-2018, 35 minuter 

 
Här upptill presenteras de 12 genomförda intervjuerna. Namnen som framgår är alla i 
form av pseudonymer. Det framgår även vilken generation personen i fråga tillhör samt 
längden på intervjun. Som presenterat ovan skiljer sig längden av intervjuerna, vilket 
beror på att intervjuobjekten hade olika inställning till studiens ämne. Detta resulterade i 
att längden på intervjuerna varierar. Tiden angående varje intervju är avrundad till 
närmaste 5 eller 10 tal 
 
3.4 Forskningsetiska överväganden 
 
Inom forskning måste etiska överväganden göras givet när data samlas in och hur dessa 
resultat sedan rapporteras. Av den orsaken att denna studie är kvalitativ och baseras på 
intervjuer artar sig anonymitet och konfidentialitet att vara viktiga överväganden vad 
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gäller etik i studien. Detta betyder därmed att individernas medverkande i denna studie 
har varit anonymt och den insamlade data har hanterats på ett konfidentiellt sätt. Vad 
gäller anonymiteten i denna studie har varje individ benämnts med ett påhittat namn vid 
presentation av intervjuobjekten och den insamlade data.  
 
Som tidigare nämnt var en första utgångspunkt innan intervjun ägde rum att de 
respondenter som medverkande i studien fick en genomgång angående studiens syfte och 
frågeställningar, samt deras delaktighet i studien. Detta informationskrav kan komma att 
skapa både för- och nackdelar i studien. Att vi informerade respondenterna om studien 
kunde både skapa nyfikenhet och vilja att medverka, men det kunde även resultera i det 
motsatta som att de inte hade viljan att lämna ut några som helst uppgifter eller medverka 
i studien (Collis & Hussey, 2014, s. 34). Enligt samtyckeskravet informerade vi även att 
det var helt frivilligt för respondenterna att delta i denna studie. Slutligen användes 
nyttjandekravet för att indikera att den insamlade data som utkom i följd av intervjuerna 
enbart skulle användas för studiens ändamål. (Vetenskapsrådet, u.å., s. 9–14).  
 
Vid intervjuerna har insamling av data förekommit genom användning av ett 
inspelningsinstrument, där det endast spelades in röster. I denna studie handlar om 
användning av ljudinspelning via mobiltelefon. Även detta framgick tydligt i början av 
varje intervju där det gav möjlighet till intervjuobjektet att antingen avböja att medverka 
i intervjun eller säga nej till att ett inspelningsinstrument användes. (Collis & Hussey, 
2014, s. 204). Samtliga medverkande i denna studie godkände att vi spelade in 
intervjuerna vilket därmed hjälpte till att reducera vårt arbete under själva intervjun, då 
fokus enbart kunde ligga på det som sades i intervjun och inte på att anteckna den 
intervjuades svar.    
 
3.5 Planerad analysmetod: Bearbetning av data samt analys  
 
När insamling av data har genomförts så påbörjades en analys av data. Till skillnad från 
en kvantitativ studie, där data generellt sett presenteras i form av tabeller eller 
diagram, krävs det vid en kvalitativ studie att forskaren först måste tolka den insamlade 
empirin för att sedan kunna presentera det. (Collis & Hussey, 2014, s. 310). Efter 
insamling av data i form av de inspelade intervjuerna, färdigställdes transkriberingen från 
inspelningarna. Intervjuerna som genomförts har olika längd vilket framgår ur tabellen i 
tidigare avsnitt. Detta i följd av att de olika intervjuobjekten hade olika relation till 
studiens ämne där en del av deltagarna hade mycket erfarenhet och åsikter gällande 
klädköp, medan andra hade en mer passiv inställning. Utöver att längden kunde skilja sig 
åt mellan intervjuerna fanns det intervjumaterial som efter transkriberingen, vi inte ansåg 
tillföra relevant data till den aktuella studien. Detta eftersom att intervjuobjekten kunde 
välja att vinkla svaren mot andra produkter än kläder eller “svävade ut” ifrån den faktiska 
frågan.  
 
Transkriberingen gjordes för att vidare möjliggöra bearbetning av data i form av kodning. 
Här ämnades viktiga begrepp, citat och kategorier att komma att skapas utifrån den 
information som intervjuerna gav. Denna bearbetning har byggt på vår förståelse och 
tolkning av studiens ämne utifrån den kunskap och de perspektiv som de medverkande 
förmedlade. För att besvara våra forskningsfrågor så presenteras analysen i två olika 
delar.  
 



 21 

Den första delen av analysen svarar på forskningsfrågan om det skiljer sig angående när 
individen antar en konsumentroll, givet vilken generation individen tillhör. Kodning är 
en process där den insamlade empirins komponenter bryts ned. Här inkluderas 
exempelvis viktiga citat samt att delar av betydande roll identifieras och namnges som 
kan komma att vara av teoretisk relevans för studien. (Bryman, 2011, s. 516).  Givet de 
tre teman som förekommit i studien och med ursprung från teoriavsnittet byggdes 
kodningen upp givet dessa; när, var och hur individen antar en konsumentroll. Med hjälp 
av dessa teman kodades materialet från intervjuerna och det kunde urskiljas ett antal 
begrepp, kategorier och viktiga citat. Det bör även nämnas att trots studiens syfte var att 
jämföra generationer har det efter bearbetning av data framkommit skillnader mellan kön. 
Även fast detta inte var en aspekt som studien hade till avsikt att studera har detta ansetts 
vara en viktig aspekt som har tagits med i vissa avseende i analysen av data.  
 
Vad gäller den andra delen av analysen som svarar på vilka de bakomliggande faktorerna 
är till varför konsumentrollen mellan de olika generationerna skiljer sig, uppkom fyra nya 
teman utifrån analysen från den första delen. Dessa framkommer från alla intervjuer och 
skapades för att identifiera de bakomliggande faktorerna till när individen antar en 
konsumentroll. Samtliga nya teman återkopplas tillbaka till teorin för att kunna stärkas, 
diskuteras och utvecklas. Det första temat av betydelse benämns som Teknikens påverkan 
och har kunnat beskådas ha en stor påverkan på när, var och hur en individ antar en 
konsumentroll. Även Upptäckten av ett visst behov var en bakomliggande faktor till 
individens antagande av en konsumentroll. Vad gäller det tredje temat Det lägsta priset 
är det bästa, eller? framkom det en tydlig koppling till att de individer som var mer 
priskänsliga, använde sociala medier och som påverkades av sales promotion antog en 
konsumentroll i större omfattning än de som inte var det. När individen har tid över var 
det sista temat som skapades i denna studie, och handlar om vad individen göra på sin 
fritid och hur den påverkas av de olika roller som individen besitter.  
 
3.6 Litteraturundersökning  
 
Genom att göra en litteraturundersökning motverkas det att studien tar upp ett ämne som 
redan undersökts. Med hjälp av en välarbetad litteraturundersökning kan det komma att 
påverka studiens tillförlitlighet, eftersom att undersökningen genererar mer insikt 
angående ämnet. Här är det viktigt att vara kritisk till tidigare litteratur för att grunda sin 
studie på tillförlitliga källor (Bryman, 2011, s. 97–98).  
 
De nyckelord som haft en stor betydelse och som legat till grund för denna studie är 
följande; identitet, grundad teori, plats, tid, generation X och generation Z, 
konsumentbeteende, köpbeslutsporcessen och teknisk utveckling. Vid undersökning av 
litteratur har dessa ord i engelsk bemärkelse används i största utsträckning, då orden 
identity, grounded theory, place, time, generation X, generation Z, consumer behaviour, 
customer decision process och technical development.  
 
För att till största del använda relevant och väsentlig litteratur gjordes en sortering genom 
att se igenom artiklarnas sammandrag, hur diskussionen fördes samt deras 
argumentationslinjer. Härefter avgjordes betydelsen av tillförandet av litteraturen till 
denna studie eller inte. När litteratur med givande och aktuella fakta hittades, söktes 
referenser igenom för att få ytterligare information som skulle tillföra denna studie. Dock 
är begreppet konsumentroll inte etablerat och utvecklat inom företagsekonomisk 
forskning, teknologin är i ständig utveckling och generation Z inkluderar en yngre 
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ålderskategori där lite forskning genomförts. Detta kom därmed att generera ganska lite 
sökträffar i vetenskapliga artiklar inom studiens valda ämne. Vi har därmed samlat in 
olika information, i form av både facklitteratur och vetenskapliga artiklar, från de delar 
som studien berör, för att på ett bra sätt att skapa en egen beskrivning och begrepp av 
konsumentroll och dess bakomliggande faktorer till när, varför och var personer är det.  
 
Konsumentroll är som nämnt tidigare ett relativt outforskat område och därför har vi 
skapat en egen definition av det begreppet i avslutande del i teoriavsnittet. Efter 
insamlingen av empirin kompletterade vi delar av teorin vidare. Områden i teoriavsnittet 
angående rollidentitet utvecklas samt att definitionen av konsumentroll tog form 
ytterligare. Att efter insamling av data komplettera teorin är vanligt förekommande i 
samband med den valda metoden, grundad teori. Nedan presenteras kategorier och sökord 
i Tabell 2 som har gjorts för denna uppsats.  
 
Tabell 2. Kategorier och sökord 

Kategori  Sökord  

Identitet  • Identity  
• Identitet 
• Social identity theory  
• Henri Tajfel 
• Socialkonstruktivism 
• Social constructionism 

Rollidentitet  • Role identity  
• Rollidentitet  
 Self concept  
• McCall and Simmons 
• Erving Goffman 
• Self concept  

Generation X / Generation Z • Generation X 
• Generation Z  
• Differences between generations 
• Characteristics for generation X/ generation Z 
• Similarities between generations  

Köpbeslutsprocessen  • Customer decision process 
• Social media 
• Influencers  

Konsumentbeteende  • Consumer behavior 
• Dissonance purchasing behavior 
• Online shopping  
• Attitude regarding online shopping 

Grounded theory  • Grounded theory 
• Constructionism grounded theory  

Teknisk utveckling  • Technical development  
• Online shopping vs physical shopping  
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3.7 Källkritik  
 
I denna del av metoden kommer kritik av källor att presenteras. Till en början måste 
belysas kritik mot oss som intervjuare. I och med att vi, förutom ett seminarium under 
momentet Vetenskaplig Metod, ej har gått någon utbildning i hur man intervjuar och 
därmed inte har så goda kunskaper angående denna insamlingsmetod kan detta ha kommit 
att påverka den insamlade data. 
 
Vidare har kritiken har delats in i både primärkällor och sekundärkällor för att tydliggöra 
detta ytterligare. Kritik av primärkällor hanterar studiens intervjuer, medan 
sekundärkällor tar upp kritik av val av artiklar, facklitteratur och elektroniska hemsidor 
eller texter. Dessa vetenskapliga källor har återfunnits i de flesta fall i följd av 
användandet av Business Source Premier, vilken är en databas som finns tillgänglig i 
samband med Umeå Universitetsbiblioteket.  
 
3.7.1 Kritik av primärkällor  
 
Den insamling av data som sker i studien består av tolv intervjuer, sex stycken personer 
vardera från generationerna X och generation Z, med en jämn fördelning av kön vilket 
innebär sex kvinnor och sex män varav tre från varje generation. Den data som genererats 
från de intervjuerna är i detta fall en primärkälla i det avseendet och syfte att de ska hjälpa 
forskarna att besvara studiens forskningsfrågor. Utöver det ska intervjuerna även bidra 
med en förståelse hur respondenterna i sin tur agerar och reflekterar över det ämnet 
studeras (Collis & Hussey, 2014, s. 59).  
 
Urvalet av respondenterna som har gjorts i denna studie är ett bekvämlighetsurval. Detta 
eftersom att studien bygger på att respondenterna skall uppfylla vissa typer av kriterier 
som kön, ålder, lokalisation av boende samt inkomst. I och med att syftet med denna 
studie är att generera en ökad förståelse för ämnet är urvalet av stor vikt. De respondenter 
som deltog i studien var personer som vi hade undersökt att de uppfyllde studiens uppsatta 
kriterier, vilket gjorde att de var bidragande till ett utförligt resultat för studien. Denna 
studie är framtagen under en begränsad tid och det hade därmed varit tidskrävande om 
det planerats in flertalet intervjuer men under intervjutillfället uppkommit att personer i 
fråga inte uppfyller kriterierna.  
 
Det bör noteras att respondenterna som deltar i studien kan välja att vinkla deras svar för 
att de vill framstå på ett visst sätt. Utöver att respondenterna kan vinkla sina svar kan det 
även återfinnas frågor under intervjun som får dem att känna sig bekväm och därmed 
väljer att undanhålla sanningen för intervjuaren och svarar på ett missledande sätt. Om 
dessa svar ges kan det resultera i missvisande konklusion. Studien i detta fall undersöker 
både identitet och konsumtion vilket kan vara ett känsligt ämne för vissa personer. De 
som deltar i intervjuerna kan undanhålla vissa tankar och känslor angående dessa ämnen 
och även justera sina svar om de inte vill dela med sig om personliga erfarenheter. Vi har 
varit tydliga i början av intervjuerna att informera intervjuobjekten om att alla svar endast 
används för denna studie och att alla som deltar behandlas konfidentiellt och att deras 
namn eller uppgifter aldrig kommer att publiceras i någon form.  
 
3.7.2 Kritik av sekundärkällor  
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De sekundärkällor som förekommer i studien är i stor utsträckning framtagen i följd av 
litteraturundersökning där vetenskapliga artiklar har en framträdande roll. Under 
insamlingen av de vetenskapliga artiklarna har en avgränsning i sökningen gjorts. 
Artiklarna som förekommer i den teoretiska referensramen är alla peer-reviewed. Det 
innebär i sin tur att artiklarna innan publicering blivit noga undersökt av forskare eller 
kunniga inom det aktuella ämnet. I följd av att artiklarna är peer-reviewed ökar 
trovärdigheten för dem.  
 
Henri Tajfel och hans arbete cirkulerande social identitetsteori tar plats i detta arbete. Han 
anses vara en grundare till den teorin. Hans tankar och arbete angående hur en individs 
identitet skapas i förhållande till sin omgivning har även den används under flertalet år 
och är en erkänd teori. Han har tillsammans med andra personer även utvecklat den teorin 
och sett till andra aspekter. Den aktuella studien refererar till Tajfel och Turner (1986) 
vilket även berör hur människor kategoriserar sig i olika sociala grupper och agerar i 
dessa. Det som bör beaktas är att studien presenterades för närmare 30 år sedan, men i 
följd av att studien har använts i stor utsträckning i tidigare arbeten, den presenteras i 
artiklar som är peer-reviewed och är välkänd anses den vara en trovärdig källa.  
 
Värt att nämna är att resultatet från den vetenskapliga artikeln skriven av Hervé och 
Mullet (2009, s. 307) som undersökte vad konsumenter värderade i sina köp av kläder 
och baserades på tre olika faktorer. Det var faktorerna pris, hållbarhet och passform. Vid 
ett köp finns det fler faktorer än dessa som en konsument beaktar och därmed kan detta 
ses som en begränsning som studien har. Undersökningen har begränsat sitt upptag av 
respondenter till västra delar av Frankrike vilket även kan avspegla sig i resultatet som 
presenterats i artikeln.   
 
Utöver de vetenskapliga artiklarna förekommer även andra elektroniska källor. Studien 
använder sig av konsumtionsrapporten från 2017 som baseras på statistik från 2015 vilket 
är värt att poängtera. Konsumtionsrapporten presenterar endast statistik och det återfinns 
ingen politisk vinkling eller åsikt i den. Denna källa är framtagen vid Göteborg 
Universitet, vilket är ett erkänt universitet i Sverige och kan därmed anses som en 
trovärdig källa. 
 
Utöver de vetenskapliga artiklar som används för att styrka denna studie har även en del 
facklitteratur förekommit. Studien har bland annat refererat till flertalet av Philip Kotlers 
böcker. Han är erkänd inom ämnet marknadsföring och han besitter en lång och 
framgångsrik karriär (Philkotler, u.å.). Hans åsikter och tankar är accepterade i allmän 
tolkning och flertalet peer-reviewed artiklar har använt sig av hans verk. Därmed kan 
dessa källor anses vara trovärdiga i följd av den stora skara forskare som står bakom hans 
litteratur och den stora spridning som hans arbete har haft under en lång tidsperiod. Han 
förekommer även som författare i litteraturlistor vid Umeå universitet (Umeå universitet, 
2017).  
 
Studien har även använt sig av facklitteraturen “Construction Grounded Theory” 
författad av Kathy Charmaz. Hennes expertområden är bland annat inom sociologiteori, 
socialpsykologi och kvalitativa metoder (Sonoma, 2016). Hennes bok angående grundad 
teori har varit av stor vikt under konstruktionen av denna studie. Även denna författare 
har refererats i flertalet vetenskapliga artiklar som har undersökts i samband med 
framställningen av studien. Därmed kan även denna litteratur anses som en trovärdig och 
pålitlig källa att använda.  
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Litteraturen “Business Research - a Practical Guide for Undergraduate & Postgraduate” 
har även förekommit i uppsatsen. Den är författad av Jill Collis och Roger Hussey vilka 
båda är erkända forskare. Denna litteratur förekommer även den i flertalet studier som 
har undersökts i samband med arbetet med denna studie. Därmed har slutsatsen dragits 
att denna bok är av tillförlitlig karaktär.  
  
3.8 Sanningskriterier  
 
Tillförlitlighet är ett alternativt kriterium till reliabilitet och validitet, som baseras på fyra 
olika bedömningsgrunder vid kvalitativ forskning. Dessa fyra är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet, samt en möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman, 2011, s. 
354). Här nedan kommer dessa delkriterier att presenteras mer djupgående.  
 
3.8.1 Trovärdighet   
 
Trovärdighet, som motsvarar den interna validiteten, baseras på skildringen av den 
sociala verkligheten. Det som är väsentligt för att att besluta en studies trovärdighet är i 
hur stor utsträckning forskaren ger en bild och samlar in intervjuerna. Ju mer kunskap 
forskaren erhåller om studiens område, desto mer trovärdigt kan studien komma att bli. 
(Collis & Hussey, 2014, s. 172). Som komplettering till intervjuerna bör mycket 
bakgrundsfakta och kunskap inom området samlas in, vilka alla skapar varsin grund för 
studien. Detta gör att intervjuerna kan komma att göras på en djupare nivå, där data som 
samlats in blir mer avancerad och därmed mer användbar för studiens vidare analys. Det 
måste dock tas i beaktande att denna studies forskare ej erhåller en ganska så knaper 
kunskap vad gäller intervjuer. Här är det därmed viktigt att vara väl förberedd och är 
bekant med materialet, för att kunna minimera dessa problem.  
 
3.8.2 Överförbarhet  
 
Beskrivning av extern validitet görs genom överförbarhet. Detta kriterium diskuterar 
huruvida resultatet av studien går att applicera på en annan miljö eller inte. (Collis & 
Hussey, 2014, s. 172). Vad gäller syftet med kvalitativa studier så handlar det snarare om 
att få ett djup än en bredd i det insamlade data. Detta i och med att det intervjuas en till 
synes liten grupp av individer som uppvisar vissa gemensamma egenskaper. (Bryman, 
2011, s. 355). Det tenderar att vara lättare vid kvantitativa studier att överföra resultatet 
på andra fall, men dock uppvisar kvalitativa studier bättre slutsatser om dessa fall. (Collis 
& Hussey, 2014, s. 54). Utifrån resultatet av studien kan det därmed bedömas huruvida 
studiens resultat är överförbart på andra situationer.  
 
3.8.3 Pålitlighet  
 
Studiens pålitlighet kan sammanlikna reliabilitet och lägger sin vikt på utformningen av 
forskningsprocessen. Här belyses studiens systematik, noggrannhet och hur ordentligt 
dokumenterad den är. Den bakomliggande logiken här är att studiens framtagna resultat 
skall kunna genomföras av oberoende parter (Collis & Hussey, 2014, s. 172). Det är 
därmed viktigt i arbetets gång att ha tydliga argumentationer och diskussioner varför en 
sak är att föredra före den andra, samt att ha tydliga beskrivningar. På samma sätt som 
det är viktigt med pålitliga källor genom hela arbetets gång, så har även en hjälpande hand 
behövts från en handledare för att kunna leda studien mot den rätta riktningen.  
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3.8.4 En möjlighet att styrka och konfirmera  
 
En möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektiviteten i en studie och innebär 
främst att forskaren säkerställer att hen har handlat i god tro. I och med att det ej går att 
uppnå en fullständig objektivitet i forskning som är samhällelig bör en tydlighet föreligga 
att forskaren ej tillåtit några personliga värderingar eller någon teoretisk inriktning 
kommit att påverka studiens steg. (Bryman, 2011, s. 355).   
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4. Empirisk data  
 
I detta avsnitt kommer det empiriskt insamlade data att presenteras. Detta görs givet att 
först presentera samtliga intervjuer från generation X, för att sedan presentera varje 
intervju från generation Z. Strukturen är enkel för att du som läsare ska få en god 
förståelse för det som togs upp i intervjuerna, samt information om var deltagare i 
studien. Presentationen görs utifrån de bakomliggande temana för denna studie som är 
när, hur och var individen väljer att köpa kläder. 

 
 
4.1 Presentation av generation X  
 
Här nedan kommer generation X att presenteras och vi finner i denna studie Elisabeth, 
Eva, Lena, Martin, Erik och Anders, som alla är påhittade namn i följd av anonymitet av 
respondenterna. Alla deltagare är mellan åldersspannet 50–55 år, har ett heltidsjobb och 
bor i den centrala delen av Umeå. Alla intervjuer presenteras enskilt, vilket betyder att 
det totalt är sex delar med data från de utförda intervjuerna.  
 
4.1.1 Intervju med Elisabeth  
 
Elisabeth är en tvåbarnsmamma som arbetar heltid som ekonomiansvarig på ett företag 
och beskriver sig själv som en positiv och glad sportintresserad. Den mammaroll som hon 
innehar genomsyrar allt hon gör, även om Elisabeth privat sett inte är lika ordentlig som 
hon är på jobbet, eftersom det är mer avslappnad miljö hemma. På sin fritid säger hon 
spendera hon mycket tid med familjen men även i hennes stuga där hon gärna läser 
böcker. “Jag tycker den teknologiska utvecklingen känns spännande” säger Elisabeth, 
och menar på att det beror på att den teknologiska utvecklingen öppnar för flera olika 
valmöjligheter och lättare informationssökning.  
 
Vad gäller Elisabeths konsumtion av kläder tenderar det främst att vara en gång på våren, 
samt en gång på hösten. Hon säger att hon inte är beroende av att lönen ska utbetalas, 
utan kan köpa kläder när som helst under månaden. Elisabeth kan ibland under sin lunch 
åka och köpa något om det är något klädesplagg hon behöver, men det är inte alltid som 
det fungerar. Detta eftersom “Jag sitter inte med privata grejer på jobbet.”. Hon säger 
även att hon inte förstår sig på de personer som faktiskt köper kläder eller shoppar på vid 
opassande tillfällen, och ett tillfälle menar Elisabeth är på jobbet.  
 
Elisabeth tycker om fysiska butiker och behöver därmed anpassa sig till butikernas 
öppettider om hon vill köpa något därifrån. Hon gillar dessa typer av butiker eftersom att 
hon kan få hjälp med klädval då ”Jag vill inte behöva slösa massa tid”, men även att hon 
kan undersöka kvalitén på kläderna och hur passformen är, alltså att hon får prova varan. 
Hon berättar även vad hon värderar i samband med internetköp, även fast hon föredrar 
att handla i fysiska butiker. “Jag tycker det är viktigt att det finns valmöjligheter för hur 
jag kan få min vara levererad. Det ska även finnas en seriös betalningskanal som till 
exempel Klarna.”. Hon påpekar även hur viktigt returnering är och hur hemsidans policy 
är angående returer. I en fysisk butik vet hon att det är smidigt att returnera och att det 
oftast löser sig.  
 
Hon är väl medveten om att det existerar rea i butiker och att det finns rabattkuponger, 
men säger sig inte blir påverkad av varken mailerbjudanden eller sociala medier i så stor 
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utsträckning utan det är beroende på vad hennes underliggande behov är. “Ser jag ett 
reklamerbjudande från en butik känner jag inget behov av att köpa det om det inte sedan 
innan finns ett underliggande behov som utlandsresa, något arbetsrelaterat eller någon 
annan händelse.” Elisabeth säger sig kunna påverkas om det existerar ett underliggande 
behov, annars är det inte något som hon bryr sig om. “Rabatter kan väcka underliggande 
behovet eller göra det starkare. Det viktigaste är att klädesplagget ska passa och vara 
fint, inte att det kostar 300 kronor mindre. “. Hon säger att inköpen oftast handlar om att 
“Jag vill se anständig ut på jobbet men samtidigt hemma, och om man ska ut 
någonstans”.  
 
För Elisabeth är inte varumärket speciellt viktigt, utan hon prioriterar passform. Hon säger 
även att i hennes ålder har oftast favoritmärken hittas och hon vill inte prova kläder som 
inte passar henne. Elisabeth säger även att hon inte är speciellt trendkänslig, utan det var 
mer när hon var yngre, “Nu är det mer comfort innan fashion”.  Hon brukar se i butiker 
efter nyheter och information om klädesplaggen, även tenderar hennes vänner att ha 
liknande kläder som hon själv. Elisabeth säger att hon kan känna ångest över ett köp. 
Däremot tenderar denna ångest att ha uppstått mer frekvent när hon var yngre. Detta 
eftersom att hon tror att hennes köp nu är mer genomtänkta än tidigare. Hon kunde göra 
impulsiva köp i följd av ett billigare pris, även om klädesplagget i sig inte passade henne.  
 
4.1.2 Intervju med Eva  
 
Eva är en ensamstående med ett barn. På sidan av sitt arbete, där hon jobbar inom vården, 
umgås hon med sin familj och väninnor, pysslar och kollar på serier. Den roll som Eva 
främst innehar i vardagen är hennes mammaroll, och hon känner inte sig annorlunda som 
person beroende på situation. Eva beskriver sig själv som energisk, spännande och 
kraftfull kvinna. Dagens teknik underlättar både Evas vardag, men hon kan tycka att 
utvecklingen går för fort fram och att hon inte hinner med att vara med på alla steg som 
den faktiskt tar.  
 
Eva säger att hon köper mest kläder under våren och sommaren. Dessa köp tenderar att 
göras under dagen eftersom det är under den tidpunkten hon besöker fysiska butiker, 
främst gallerior, vilket gör att hon måste anpassa sin konsumtion efter butikernas 
öppettider. Detta är därmed när hon är ledig och inte arbetar. Att använda sig av telefonen 
på arbetstid anses hon inte vara professionellt. Eva nämner att hon värderar sin tid med 
familj och nära när hon inte arbetar och tycker att “Ibland blir skärmen för mycket och 
man tappar det personliga”. 
 
Eva säger även att hon kan tänka på att köpa kläder när hon kollar i sin garderob och inser 
vad hon inte har, eller om hon ska på besök eller något liknande. Här handlar det alltså 
om ett bakomliggande behov till varför Eva köper kläder. Dock tycker hon det är trevligt 
att bara gå runt och kolla på kläder, men det faktiska köpet av kläder styrs av hennes 
behov till det.  
 
Hon säger att hon inte behöver vänta på lönen, utan att hon kan köpa kläder oberoende 
tidpunkt under månaden. Eva köper aldrig kläder på datorn, utan det blir när hon har 
möjlighet att åka till fysiska butiker. Dock tenderar hon att söka information om 
klädesplagg på internet, för att sedan finna dessa i den fysiska butiken. Eva värderar den 
hjälp som går att få i samband med att kläder provas i butik. Även får hon direkt reda på 
om plagget passar. Hon säger att det är viktigt “att man ska kunna få ta hem och testa till 
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sina andra plagg, och kunna lämna tillbaka om man känner för det.” Hon säger sig också 
få information och tips från andra om vad man bör ha på sig, vilket gör att hon kan 
inhandla något liknande. Eva berättar att hon ej håller sig till en viss typ av affär eller 
märke, utan väljer att variera sina köp ganska mycket. På så sätt säger hon sig veta vad 
som är trendigt och vad som gör att personer passar in, men trender är dock inget större 
avgörande i det faktiska köpet utan pris och passform är det viktigaste.  
 
Eva berättade om att hon vanligen vet när en butik har rea och om hon är i ett behov av 
ett par jeans går hon till den butiken först innan hon söker i butiker med ordinarie pris 
och avslutar med att “Jag är ganska prismedveten och drivs nog faktiskt av rea.”. Eva 
fortsätter och säger att hon inte bryr sig om att det ”plingar till på telefonen” eller om hon 
får rabatter eller erbjudanden. Däremot säger hon att ”Har jag 25% på en viss affär kan 
det göra att jag går dit när jag väl åker till stan och ser om jag hittar något där.” Eva 
blir influerad till klädköp i samband med att hon ser på TV eller när någon annan har på 
sig en fin tröja, kan vara kändis eller någon närstående. Då kan hon använda sig av 
internet för att söka upp “trendiga” kläder eller liknande tröjor för att sedan veta vad hon 
ska kolla på i fysiska butiker eftersom att det är den fysiska butiken som lockar henne 
mest.  
 
Eva säger att hon kan känna ånger över vissa köp. Eva berättade om en incident om ett 
plagg som handlades i följd av ett impulsköp, “Köpte en regnjacka som jag sedan testade 
och märkte att den inte alls höll vad den lovade, jag blev alldeles blöt efter jag varit ute”. 
Det var ett köp som hon ångrade i följd av att klädesplagget inte uppfyllde den önskade 
kvalitén, vilket är den vanligaste orsaken till ånger för Eva.  
 
4.1.3 Intervju med Lena  
 
Lena är en tvåbarnsmamma som bor i en av de centrala delarna av Umeå. Hon arbetar 
inom industrisektorn där hon arbetar med ekonomi. Den arbetsroll hon antar sig under 
dagen är ordentlig och driven men hon är även duktig på att lämna arbetsrollen på jobbet 
för att kunna slappna av när hon är hemma vid. Den mammaroll hon som hon också antar 
är en konstant roll som återfinns både privat och i jobbet. Lena beskriver sig själv som en 
social, pratglad och avslappnad. Lena har ett brinnande intresse för inredning och 
ishockey, vilket en stor del av hennes fritid kretsar kring. Teknologi tycker hon är 
fantastiskt och det bästa som finns. Det möjliggör för henne att spara in tid genom att hon 
kan beställa hem det mesta hon kan tänka sig behöva och spendera hennes lediga tid på 
det hon tycker om.  
 
Lena säger att hon till viss del är säsongsberoende, i följd av förändring av årstider. Hon 
tillägger dock att hon köper när som helst om det finns något behov av ett visst 
klädesplagg. När hon söker information eller blir inspirerad av ett visst klädesplagg sker 
detta genom telefonen, när hon scrollar på Instagram eller dylikt. Det kan även ske i 
samband med att hon får ett erbjudande i någon form. Lena är inte beroende av att lönen 
ska utbetalas utan hon kan köpa kläder vilket dag som helst under månaden. Lena tycker 
att det är bästa att handla kläder över internet, detta eftersom att hon inte behöver anpassa 
sig till butikens öppettider. Främst tenderar hennes inköp av kläder att inträffa under 
kvällarna då “Det är den enda tiden jag är ledig”.  
 
Att handla på internet tycker Lena passar henne bäst eftersom hon når de produkter hon 
vill, utan att behöva anpassa sig och att det är tillgängligt hela tiden. “Jag behöver annars 
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jaga runt så mycket och genom internet jag kan kolla att plagget finns i lager” och hon 
säger även att hon kan jämföra priser smidigt online. I samband med att handla på internet 
nämner Lena några viktiga faktorer som påverkar hennes internetkonsumtion. Hon 
värderar säkra svenska sidor, eftersom att hon vill minska riskerna med att handla på 
internet, “Säker och kort leveranstid är det viktigaste för mig när jag handlar. “. 
Enkelheten på hemsidan är även viktigt, detta då hon förespråkar betalningsmetoden 
klarna och om det finns flertalet sidor med samma produkt, kommer hon att välja den 
som har det bästa betalningssättet.  
 
Som nämnt påverkas Lena av erbjudanden och rabatter. Lena säger att hon använder 
rabatter via email och sociala medier ofta, “Mitt senaste köp var på åhléns med en 
rabattkupong på 20%” men hon tillägger att “Jag tycker att kvalitet är viktigt och ännu 
viktigare än pris.”. Hon tillägger även att det är lite beroende på vilken vara det handlar 
om. Finns det en tidsbegränsning och hon måste få tillgång till varan snabbt värderas 
leveranstiden och priset ses inte över, finns det däremot inte någon begränsning kan hon 
vänta längre på varan om det resulterar i ett billigare pris. Däremot är inte priset en 
avgörande faktor, likaså är inte trender det. Lena känner sig inte lika lättpåverkad nu som 
tidigare i livet, då hon idag köper det som är snyggt på henne.  
 
Lena tycker att kvalitet är det viktigaste angående klädköp, ännu viktigare än pris, 
”Kvalitet och pris driver mig alltid!”. Hon sammankopplar oftast märken med kvalitet. 
Oftast är hennes köp genomtänkta och det resulterar därför inte i ångest. Däremot säger 
Lena att hon kan känna ånger efter köp och det är när hon har beställt något som inte såg 
ut som på bilden eller inte hade den hållbarhet eller kvalitét som hon förväntade. Hon 
berättar om ett sådant tillfälle, “Jag köpte en tröja som började noppras efter bara en 
tvätt” och hon tillägger “det är nackdelen med internetshopping”. 
 
Lena, som nämnt oftast handlar på internet säger att hon ibland känner ånger efter ett köp. 
Det sker när hon har beställt något som inte såg ut som på bilden eller inte hade den 
förväntade hållbarheten, “Jag köpte en tröja som började noppras efter bara en tvätt” 
och hon tillägger “det är nackdelen med internetshopping”. Lena nämnde hur hon hade 
beställt från internet och klädesplagget inte uppfyllde förväntningarna i följd av bilderna 
på hemsidan.  
 
4.1.4 Intervju med Martin  
 
Martin bor tillsammans med sin fru och sitt barn i centrala Umeå. Han arbetar inom 
byggbranschen och på fritiden spenderar han gärna sin tid i naturen där han både tränar 
och fiskar. Martin säger att han intar liknande typ av roll under arbetstid, när han är själv 
eller när han är just en “pappa”. Vid frågan angående vad Martin tyckte om den 
teknologiska utvecklingen svarade han först att han tyckte om den, men samtidigt sa han 
sig vara väldigt ointresserad. Detta på grund av att det kan vara svårt att lära sig och att 
han själv inte anser sig ha de rätta ambitionerna testa sig fram.  
 
Martins klädköp är till största del styrt av ett bakomliggande behov. Det kan vara i form 
av en resa utomlands, bröllop, om ett klädesplagg som går sönder eller om ett plagg inte 
längre passar honom. Därför är det ingen viss tidpunkt under året som han handlar kläder, 
även har han pengar till köp av kläder vilket gör det möjligt för honom att handla när som 
helst.  
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Han tenderar främst att besöka shoppingcenter på förmiddagar och kan då i samband med 
det se på något klädesplagg, annars blir det på helger eftersom det tenderar att bli för sent 
att gå i butiker efter jobbet. Martin beställer inte kläder från internet på grund av att han 
inte känner sig bekväm med det och väljer därför att besöka fysiska butiker istället. Detta 
gör som nämnt ovan att han anpassar sig efter butikernas öppettider men ser inte detta 
som något negativt då “Allt annat än shopping är viktigt för mig, och shopping är nog 
det minst viktiga i mitt liv.”. Där han istället prioriterar familj, vänner och andra intressen.  
 
Martin säger att han skulle kunna beställa på internet om han provade, men han har valt 
att inte göra det eftersom han är nöjd med hur det är nu. Han väljer fysiska butiker för att 
han vill kunna prova sig fram till rätt klädesplagg. Martin värderar även hjälpen som han 
kan få i en fysisk butik eftersom säljarna i butiken oftast är duktiga och kan hjälpa honom. 
Martin värderar passform och kvalitét högst och därefter kommer priset. Trots att han 
värderar andra faktorer högre är priset relativt viktigt men han är dock inte beroende av 
rea, “Jag kan gärna variera mig och testa lite olika märken från olika affärer.”. Han är 
därmed inte märkesfixerad eller följer trender utan köper det som är skönt, är av bra 
kvalité och som sitter snyggt på honom. Detta kan styrkas med att Martin säger att “det 
spelar ingen roll hur trendigt något är, för om det är fult kommer jag inte köpa det”.  
 
Martin säger att han inte spontant köper kläder och att han tänker sig för innan han köper 
något. Martin säger att han inte känner ånger eller oro när han köper kläder. Han berättar 
även att hans familj tenderar att “poängbedöma” honom när han är och shoppar. Där säger 
familjen vad han bör eller inte bör köpa och detta görs eftersom Martin säger sig lita på 
dem och antar att de har bra koll på vad som är modernt.  
 
4.1.5 Intervju med Erik  
 
Erik är en egenföretagare inom el-branschen. Han beskriver sig själv som driven, social 
och omtänksam. Han har möjlighet att styra sina arbetstider vilket han gör för att spendera 
tid med sin fru och två barn. “Jag har både en arbetsroll och en privatroll. De skiljer sig 
åt eftersom att jag under mina arbetstimmar försöker inge en mer formell roll då jag har 
anställda som jag ska inspirera till att göra ett bra jobb. Hemma är jag mer avslappnad 
och skojar då jag försöker att släppa tankar på jobbet”. Han har även en aktiv livsstil där 
han prioriterar att träna eftersom det får honom att må bättre och reducerar stress. Utöver 
träning är han intresserad av båtar och fjällvärlden. Angående teknologi tycker han att det 
är spännande och smidigt. Han kan beställa nödvändiga produkter till sin verksamhet.  
 
Erik säger sig ha väldigt mycket kläder därmed känner han inte ett stort behov av att köpa 
nytt. Dock gör han det om han har vuxit ur något plagg eller om det är en ny säsong. Detta 
menas därmed att han har ett behov från början, vilket kan förstärkas om han ser en reklam 
på TV och han ser något som uppfyller hans behov. Det finns inget visst tillfälle han 
köper kläder utan är väldigt slumpmässigt, dock värderar han sitt arbete högt och säger 
angående jobbet att “Jag har en roll som jag vill upprätthålla där”.  
 
Att handla kläder i en fysisk butik är för Erik ett måste. Detta eftersom han vill kunna 
prova kläderna innan han köper dem, samt att han vill se hur de ser ut på. “Jag har ofta 
olika storlekar, det är jobbigt att behöva lämna tillbaka kläder som inte sitter bra, därför 
handlar jag inte på internet” säger han vara anledningen till att han inte handlar på 
internet. Han värderar även servicen då han tycker att det är bra att han får hjälp när han 
köper kläderna.  
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Erik säger att han inte är speciellt trendkänslig utan använder det som han tycker snyggt 
och inte vad som anses vara inne. Det var mer när han var yngre som han tänkte på sånt. 
“Men klart jag vill att det ska vara snyggt också men jag är mer bekväm i att jag själv 
vet vad jag passar i och inte än att jag måste ha en viss typ av plagg på mig.”. Även 
uppkommer en diskussion om ordet influencers eller någon annan användning av sociala 
medier där det framgår att han inte har någon aning om detta eftersom han inte är medlem 
på sådana ställen.  
 
Därefter säger sig Erik inte bli påverkad av rea, vilket har och göra med att “Det är alltid 
behov och kvalitet. Jag har även filosofin att det är märke och kvalitet som hör ihop. Jag 
brukar inte köpa budgetmärken eftersom de dyrare märkena oftast håller bättre och då 
tänker jag kvalitet“.  
 
4.1.6 Intervju med Anders  
 
Anders är en ensamstående utan barn som innehar en chefsposition på en enhet på 
sjukhuset. “Jag är en driven och ansvarsfull kille med ett sinne för humor.” säger han 
när han beskriver han sig själv. På arbetet antar han en hårdare roll än privat, detta för att 
han vill inspirera sina medarbetare och inte framstå som oseriös. Privat är han mer 
avslappnad och han spenderar tid med vänner. Han är även aktiv och gillar att träna för 
att det får honom att känna sig gladare och inte lika stressad eftersom hans jobb ibland är 
svårt att släppa under ledig tid. Anders säger sig vara positiv till den tekniska utvecklingen 
men använder den ej i samband med konsumtion.  
 
Anders säger att han inte handlar kläder vid någon speciell tidpunkt såsom exempelvis 
årstider. Han handlar kläder i samband med att det uppstår ett visst behov, “Jag köper 
nya kläder när jag ska resa”. “Jag handlar enbart i fysiska butiker eftersom jag inte har 
någon koll på hur man handlar på internet.” säger Anders angående vart han köper sina 
kläder. Han säger att det bakomliggande orsaken till att han ej väljer att handla på internet 
är för att han inte känner sig trygg med tekniken som kretsar kring e-handeln. Han säger 
att han inte vill lämna ut privata uppgifter om sig själv och är rädd för att de ska användas 
felaktigt.  
 
Anders säger att priset påverkar honom i valet av kläder. Han berättar att han är medveten 
om när de fysiska butikerna har reducerade priser, i följd av att han har sett det på 
reklamblad eller via Tv-reklam. Han väljer därmed att besöka butikerna vid dessa 
tillfällen och se om det finns något plagg som uppfyller hans behov. Att han besöker 
butikerna i samband med att det är reducerade priser säger han även kan resultera i 
impulsköp, speciellt om det finns ett plagg av ett dyrare märke som passar honom.  
 
Anders berättar även hur han vanligen inkluderar sina vänner i sina köp av kläder. Detta 
kan handla om tidpunkter både innan och efter klädköpet. Om vännerna är med honom i 
butiken kan de säga till honom vad det tycker är fin och skulle passa honom. Träffar han 
en vän efter att han har köpt ett klädesplagg tenderar han att fråga om vännens åsikt om 
klädesplagget. Var det en “hiss eller diss”. I samband med detta kunde ånger och oro 
uppstå, eftersom han blev påverkad om sina bekanta inte skulle tycka klädesplagget, inte 
passade eller om det helt enkelt var ett dåligt val.  
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4.2 Presentation av generation Z  
 
Inom generation Z återfinns de intervjuade med namnen Sara, Emelie, Lisa, Emil, Oscar 
och Markus. Alla intervjuobjekt återfinns inom åldersspannet 20–25 år och bor i centrala 
delar av Umeå samt har ett heltidsjobb. Nedan återfinns en presentation av de genomförda 
intervjuerna från alla deltagarna i generation Z som ligger till grund för att vidare kunna 
utveckla och analysera i nästa avsnitt. För att återigen uppmärksamma är alla de 
presenterade namnen pseudonymer.  
 
4.2.1 Intervju med Sara 
 
Sara arbetar på en klädbutik i Umeå. Hon beskriver sig själv som spontan, impulsiv, pratig 
och att hon har väldigt lätt att bli inspirerad av olika saker i sin omgivning. Hon har ett 
stort intresse för mode, inredning och kläder vilket hon säger leder till mycket shopping 
på fritiden. Hon gillar även att resa och mat. “Jag älskar att se nya platser. Jag är 
intresserad av arkitektur och byggnader. Miljöombyte tycker jag också är härligt plus att 
det är bättre fest, snyggare killar, fler restauranger och större uteliv. Sedan är det kul att 
träffa människor med en annan bakgrund än mig själv.” Den teknologiska utvecklingen 
tycker Sara både är fascinerande men samtidigt skrämmande. Det finns flera 
sammanhang då den är väldigt bra, som sjukvård och underlättande för vardagen men 
samtidigt kan samhället inte se hur utvecklingen kommer att påverka alla.  
 
Sara säger att hon kan har möjlighet att handla “När jag har pengar och lönen kommer.”. 
Hon säger “Jag gillar sommaren väldigt mycket och jag köper mer kläder anpassad till 
den” berättar Sara, och säger även att “Jag köper nästan alltid när det är ett skift av årstid 
och jag är less på föregående kläder”. Sara säger att hon gärna besöker fysiska butiker i 
samband med att hon spenderar tid med sina vänner där shopping är aktiviteten. Vid 
besök på fysiska butiker kan det även ske klädinköp från secondhand då hon vill göra ett 
miljövänligt val av medvetenhet, en egen stil och genuinitet. Hon tillägger även att “Jag 
kollar i butik men beställer på nätet.”. Hon berättar att hon tycker om att använda sig av 
internet eftersom “Det är enkelt och smidigt att använda sig av internet” och fortsätter 
“Det är därför att jag kan i lugn och ro sitta själv i soffan med bankkortet och lättare ha 
koll”. 
 
Sara påstår sig vara “trendgalen” och letar aktivt information om aktuella trender och 
vad som är “socialt accepterat” att ha på sig. Denna information hittar hon via sitt 
intresse av scrollande på sociala medier och tittande på influencer angående vilka kläder 
som just nu är trendiga. Sara nämner även att beroende på hennes sociala sammanhang 
påverkas klädvalet och även intresset angående det. Sara nämner även att fysiska butiker 
inte alltid får in kläder i samband med nya trender. “Jag är så pass modeintresserad att 
när jag hittar de jag vill ha så vet jag, men det betyder inte att det finns i butik utan endast 
på nätet och det är ännu en anledning till att jag beställer därifrån”.  
 
Sara nämner att vi alla påverkas mer eller mindre av varandra, och det beror på vilket 
sammanhang som en person befinner sig i. Hon beskriver att hon tidigare inte varit så 
modeintresserad men när hon gick ut skolan började hon umgås med ett nytt kompisgäng, 
vilket kom att öka hennes intresse för kläder. För Sara handlar det mer om att hon bryr 
sig om vad folk i hennes omgivning tycker och vilka klädesplagg som anses vara “socialt 
accepterat” att ha på sig. Hon uppskattar att få komplimanger för de kläder hon köper och 
för den stil hon innehar.  
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Sara säger att det finns en korrelation mellan märke och pris. Finns det endast ett plagg 
som hon vill ha med ett dyrt märke är det stor chans att hon köper det, däremot brukar 
hon undersöka om det finns liknande klädesplagg i andra märken för en mindre summa. 
Sara berättade hur hon kunde välja bort ett klädmärke för att hon hade återfunnit ett 
liknande klädesplagg för en lägre kostnad. Dock säger sig Sara inte använda de rabatter 
hon får från företagen, utan söker aktivt upp dessa erbjudanden när hon upptäcker ett 
behov eller om hon vill ha ett speciellt plagg.  
 
När Sara berättade om impulsköp sa hon att när hon bestämt sig för att köpa ett plagg, 
kunde hon sluta upp med att köpa två extra endast för att få ett större paket hem i 
brevlådan. Sara säger att “har jag bestämt mig för att handla kan jag gå lös.”. Dessa 
typer av köp var enligt henne ogenomtänkta och kunde resultera i en känsla av ånger. 
Beroende på om priset på plagget var lågt kunde hon välja att inte returnera även fast hon 
var missnöjd. Hon fortsätter med att berätta att det har blivit mindre köp som leder till 
ånger eftersom hon lär sig vad hon inte tycker om och köper inte kläder som liknar det. 
 
4.2.2 Intervju med Emelie  
 
Emelie bor tillsammans med sin syster i centrala Umeå och arbetar inom vården. Hennes 
intressen är inredning, kolla på serier, att laga mat och träffa nya människor. Emelie säger 
att hon blir mer bestämd när hon är hemma med sin syster, och tar för sig mer. Hon 
säger att det beteendet ändras när hon umgås med vänner eller är på jobbet. Då beskriver 
hon sig själv som ganska passiv, anpassningsbar och trevlig. Vid frågan om vad hon 
tycker om den teknologiska utvecklingen sa hon att det är något positivt för både 
människor och samhället.  
 
Emelie har tidigare provat e-handel men blivit missnöjd med både den process som e-
handeln innehar samt de klädesplagg hon beställt. I samband med de få gånger hon har 
beställt från internet har hon känt ånger efter ett köp. “Jag såg ett par skitfina jeans men 
när de kom hem var de jättefula” sa Emelie och hon fortsatte berätta att hon inte lämnade 
igen dem eftersom det blev krångligt med retur. Därför väljer hon att handla i fysiska 
butiker istället. “Oftast blir det spontanshopping och det finns ingen specifik tidpunkt på 
året som är mer eller mindre” säger Emelie säger angående frågan om när hon köper 
kläder att “Min stil måste ständigt fixas, ändras och utökas” talar Emelie om. För henne 
är kläder ett stort intresse och här handlar det främst om att hon ska ha en snygg stil och 
att se bra ut. Därmed finns det inget speciellt tillfälle hon köper mest kläder på, utan hon 
säger att det beror på hur mycket pengar hon har för stunden.  
 
Emelie säger att hon använder sig av sociala medier för att få inspiration om klädesplagg, 
och tenderar att göra det mer frekvent innan hon bestämmer sig för att köpa ett plagg. 
Hon använder sig då av olika kanaler inom sociala medier, som Instagram och Facebook. 
Emelie berättade även att hon blev påverkad av rabatterade priser “När jag ser ett plagg 
på rea försöker jag finna ett behov till att köpa det”.  
 
Emelie citerar lite komiskt att “Shopping is my cardio”. Hon säger även att eftersom 
shopping är en sån stor del av sin vardag och att det är ett sätt för hon och sina vänner att 
umgås så kan det ibland vara svårt att motstå att anta denna konsumentroll. Emelie 
avslutar med att berätta om att under hennes shoppingturer är det indirekt förutbestämt 
att hon ska handla något klädesplagg. Här behöver hon inte har bestämt vilket typ av 
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plagg, utan det kan vara vilket som helst. Hon påstår sig bli besviken och ledsen om hon 
inte lyckats köpa hem något klädesplagg under turen.  
 
4.2.3 Intervju med Lisa 
 
Lisa är en kreativ och skapande person som jobbar som ekonom på ett företag i Umeå. 
Förutom det stora intresset för shopping säger hon sig gilla att resa och att pyssla. Den 
roll som Lisa antar under sin arbetsdag innefattar ett stort driv och hon anser att hon själv 
tar för sig väldigt mycket. Vad gäller nya bekantskaper beskriver sig Lisa som ganska 
avvaktande, opersonlig och kan uppfattas av andra som tillbakadragen. Lisa är mycket 
positiv till den teknologiska utvecklingen eftersom den skapar konkurrens för företag att 
leverera bra produkter till ett billigt pris.  
 
Vad gäller Lisa berättar hon att det alltid funnits ett stort intresse för kläder och kan se 
sig själv som en “extreme shopper”. Hon säger även “Att shoppa är en hobby”, vilket är 
något som hon gör relativt omedvetet under dagen. Med denna beskrivning menar hon att 
hon alltid kommer på behov till saker, då hon anser att man alltid är i behov av något 
klädesplagg. Hon nämner också att drivet ligger i grund för att hon aldrig känner sig nöjd. 
Detta då hon känner att hon alltid måste fylla sin kvot av kläder för att bli nöjd, men det 
tillkommer alltid nya saker som Lisa vill ha. Lisa som säger att “tankar om shopping 
uppstår nästan alltid straxt före jag ska på någon social aktivitet”. Lisa säger att hon 
aldrig känner ånger angående klädköp eftersom “Jag får ett lyckorus av att shoppa 
kläder” och att “Pengar är till för att spenderas.”, vilket hon säger tillåter henne att 
handla oberoende vilken tid under månaden det är. Lisa tar upp att det, enligt henne, är 
enkelt och smidigt att använda sig av internet. När Lisa är hemma och beställer kläder 
säger hon att ett flertal olika beställningar görs vilket således resulterar i fler paket, “Det 
känns som julafton varje dag.”.  
 
Vad gäller Lisa säger hon att hennes familj och vänner påverkar henne i val av 
klädesplagg och köp, men även av sociala medier eftersom att hon känner en liten press 
på sig att följa med i modet, samt för att bevaka allt nytt som kommer in på hemsidorna. 
Kampanjer och rabatterade priser säger Lisa även påverkar henne. Detta har uttryckt sig 
i att hon jämt och ständigt söker på internet för att hitta det aktuella klädesplagget på den 
hemsida som erbjuder det bästa priset, i detta fall det lägsta. Däremot säger hon sig inte 
påverkas av rabatter som skickas till henne från företag, utan det är när hon har hittat ett 
klädesplagg som hon vill ha som hon aktivt söker upp en kampanj eller rabatt för att 
möjliggör ett lägre pris på den önskade varan. Lisa säger att priset är en betydande faktor 
som hon värderar högt, men det viktigaste för henne är att hon ska trivas i de kläder som 
hon köper. Här handlar det om att kläderna ska spegla hennes personlighet, då det finns 
massor av kläder hon aldrig ens skulle kunna ta på sig.  
 
4.2.4 Intervju med Emil 
 
Emil är enligt honom själv en ganska lat men skämtsam person som spenderar sina dagar 
på sitt arbete inom vården. Förutom att Emil umgås med sin flickvän fylls hans fritid av 
scrollande på sociala medier, där fokus ligger på Youtube och Instagram. Hur Emil antar 
sina olika roller i vardagen skiljer sig åt. På jobbet beskriver han sig själv ha en hög 
arbetsmoral och är villig att hjälpa till och göra det mesta. Detta skiljer sig dock till hur 
han är hemma, då han inte alls känner samma ork till det. “Jag är väldigt positiv till den 
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teknologiska utvecklingen” svarade Emil på intervjuns fråga, och fortsatte med att det 
beror på det stora intresset av data- och teknikprylar.  
 
“Jag själv följer inte trenderna när jag shoppar kläder men jag tittar. Jag gillar dock när 
andra människor är modemedvetna!” säger Emil och säger sig även ignorera allt när han 
inte är på stan eftersom han är ganska så ointresserad av trender. Han väljer att köpa nya 
kläder när ett behov uppstår, vilket kan uppstå i samband med en ny årstid eller i ett nytt 
socialt sammanhang. När han väl planerat att köpa kläder leder det till en heldagsaktivitet 
på stan i fysiska butiker, oftast på helgerna eftersom han jobbar på veckorna. Han tycker 
att det är besvärligt före ett köp i en fysisk butik, alltså att han måste ta sig till butiken, 
men genom e-handel säger han att det blir jobbigt efteråt, alltså att om kläderna ej passar 
är det jobbigt att skicka tillbaka. “Jag kollar inte på klädsidor eller liknande. Detta är 
främst för att jag har en svår kropp och det är svårt att beställa saker på nätet som passar. 
Jag ser det som ett problem att jag måste skicka tillbaka det och även fraktkostnaden.”. 
Detta har gjort att Emil enbart väljer att handla i fysiska butiker. Emil väljer ofta att köpa 
kläder givet ett hållbarhetsperspektiv, samt av lägre priskaraktär, vilket secondhand oftast 
erbjuder. Detta då priset är en viktig faktor för honom. Emil värderar även kvalitét när 
han säger “men kvalité före märke alla dagar i veckan!”  
 
Emil berättar även han blir väldigt lockad av rabatter kopplade till butiker och påverkas 
av både kuponger och medlemstidningar från företag. I dessa situationer tar han med 
dessa till butiken när han ska köpa kläder, för att kunna försöka utnyttja dessa. Emil talar 
om att han nästan enbart kan köpa ett klädesplagg för att den är på rea, och han säger att 
“Det känns bra och det känns som att man tjänar på att köpa”. “Jag känner att jag blir 
lockad av nedsatta priser” säger Emil och benämner den viktiga betydelsen som klädfynd 
har för honom. Emil berättar att han kan känna ånger vid köp av ett klädesplagg, detta när 
han endast har sett till varans reapris. När han senare har utvärderat sitt köp har han insett 
att det inte finns ett enda användningsområde för plagget. Han fortsätter med att säga 
“Annars köper jag inget riskabelt som är modernt då jag ej följer trenderna, utan köper 
främst klassiska och tidlösa kläder.”. Vad gäller sociala medier eller liknande så säger 
sig Emil inte bli påverkad utav dessa, “Jag blir alltså inte påverkad av sociala medier på 
det sättet när jag tänker på att köpa nya kläder.”  
 
4.2.5 Intervju med Oscar 
 
Oscar jobbar inom byggbranschen och föredrar att träna, resa, dejta och träffa vänner på 
fritiden. Han säger sig inneha likande roll jämt och ständigt men han kunde tänka sig att 
vid formella tillställningar kunde hans egna roll komma att ändras till det mer lugn och 
sansad. På samma sätt som Oscar tycker att tekniken medför en smidighet och att allt går 
snabbare menar han även att teknologin kan ett resultat av det allt mer stressiga samhälle 
vi idag lever i enbart blir ännu stressigare. “När jag var mindre hade jag aldrig koll på 
det sociala livet utanför skolan men idag vet man allt om alla, hela tiden.” var ett 
avslutande citat från Oscars syn på vad teknologin medfört.  
 
“Jag köper kläder när jag inte känner att jag har något att ta på sig och när jag har 
tråkigt.” säger Oscar. Han säger även att “Nu under våren är det kul att köpa nytt till 
garderoben”. Behovet uppstår även, förutom när han vill förnya garderoben eller när en 
ny uppsättning kläder behövs, när det uppstår nya trender. Oscar säger även att hans 
klädköp påverkas av “Jag drivs av att känna mig snygg och fräsch när jag köper kläder” 
och han säger även att rätt klädköp är viktigt för hans egna självkänsla. Han tillägger även 
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att “Jag vill känna mig snygg, men jag blir inte påverkad av vad andra har på sig”. 
Vidare säger sig ett ökande shoppande av kläder ha uppkommit i samband med hans 
användande av e-handel. Resonemanget kring varför internet är ett smidigt alternativ är 
enligt Oscar för att ”Det är bekvämt och paketet kommer direkt i brevlådan. Det är ingen 
stress, inga köer, inget folk och jag behöver inte söka storlekar som annars tar mycket 
tid. Att returnera är även smidigt, för om jag köper i fysisk butik orkar jag aldrig 
returnera”. Därav föredrar Oscar att handla kläder på internet istället för i fysiska butiker 
och tillägger att “Internet sparar tid”. Han handlar oftast kläder när han sitter hemma själv, 
eller är med vänner som också handlar något. Oscar fortsätter med att säga “Om det finns 
annat vettigt och göra än att shoppa så gör jag det istället. “ 
 
“Jag snappar nog upp mycket omedvetet. Jag följer inte mode, jag köper det jag själv vill 
ha och som passar mig. “Oscar säger sig inte söka information på sociala medier utan 
har ett fåtal klädsidor på internet som han regelbundet är inne och kollar på. Vid frågan 
om han får erbjudanden från företag svarade han ja och fortsatte med att ”Jag brukar 
kolla på erbjudanden som jag får, och är det något speciellt så brukar jag lägga på 
minnet eller gå in på hemsidan direkt och kolla.”. Det betyder däremot inte att han 
använder dessa erbjudande. Oscar säger att “priset och märket är det avgörande för mig 
när jag avgör vad jag köper.”  
 
Oscar berättar att han kan känna ånger över köp som han har gjort. Denna känsla har 
uppkommit i samband med att han har köpt ett lite mer lyxigt plagg som är i den dyrare 
prisklassen men då han inte haft möjlighet att använda det, “När man inser två år senare 
att prislappen är kvar och man inte använt den så känns det dåligt. “ 
 
4.2.6 Intervju med Markus  
 
Markus bor i centrala Umeå. Markus arbetar på en outdoor-butik som har den största 
delen av verksamheten online. Det föll sig naturligt för honom att arbeta med ”outdoor” 
eftersom att han har åkt längdskidor hela sitt liv och gillar en aktiv livsstil. Längdskidor 
och träning upptar stor del av hans fritid. “Jag är en målinriktad, driven och snäll person. 
Jag vill ständigt utveckla mig själv” säger han när han beskriver sig själv. Han har en 
flickvän och en familj som har liknande intressen som honom. Han beskriver även att han 
intar olika roller under dagen. På jobbet försöker han inta en professionell roll och ärlig 
bild av sig själv för att inge ett förtroende hos kunderna. Privat har han en mer avslappnad 
roll. Det han uppfattar som svårt är att han har ett jobb som är svårt att lämna helt när han 
är ledig. Kunder kontaktar honom ofta vid mail och telefon vilket resulterar i att han ofta 
arbetar kvällstid eller under helger. Den teknologiska utvecklingen för Markus är dels 
positiv, men även negativ. På samma sätt som allt blir bättre med teknologin, kan den 
ibland kännas skrämmande eftersom teknologin har en stor påverkan på människor och 
vi har blivit beroende av den. 
 
Markus börjar att tänka på att köpa nya kläder ”Inför sociala aktiviteter som bio, utgång 
eller vid speciella tillfällen kommer dessa tankar om shopping upp”. Han berättar även 
att han inte alltid köper nya kläder i följd av säsongsbyte. Utan om han köper kläder beror 
på om han har ett behov av det eller inte och säger att “Har jag ett plagg brukar jag ofta 
kläda mig på dem under en längre period.”. Markus säger även att han är väldigt sparsam 
och handlar ofta i samband med reor.  
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Han berättar även om att han vanligtvis köper från internet. “Jag kan köpa nästan 
närsomhelst eftersom att mitt jobb är flexibelt. När man vet vad man så tar ju ett köp max 
30 sekunder om onlinebutiken har en snabb betalningsmetod. Han fortsätter med att 
berätta om fördelarna med internet “Enkelheten med internet är det bästa. Oftast vet jag 
vilken storlek jag har och när jag beställer passar det mesta.” Han berättar även om det 
han tycker bra med fysiska butiker, vilket är att det finns möjlighet att prova kläderna, 
varan kommer med hem i samma stund utan leveranstid. Han fortsätter med att berätta 
varför han tycker att internet är det bästa alternativet “Därför att internet är mindre 
tidskrävande. Jag vet vad jag vill ha och det är inte tidskrävande att klicka hem en vara. 
Det går oerhört fort att beställa och jag är vanligtvis inte i ett behov av varan samma 
dag och därför är jag inte påverkad av en längre leveranstid.” Markus säger även att 
värderar fria returer när det handlar om att beställa från internet. Utöver det tycker han att 
det är viktigt med “En snabb och säker betalningsmetod. Jag köper i regel på svenska 
sidor, det är mer hållbart miljömässigt. “.  
 
Markus berättar att han söker information om kläder genom att googla eller ser på olika 
sociala medier. Han säger att han till viss del blir påverkad av sin omgivning. “Jag ser 
till vissa influencer. Likaså kan jag få inspiration när jag se andra människor som har 
inspirerande kläder. Jag kopierar sällan stilar men jag kan använda mig av dessa för att 
hitta en stil.”  
 
För Markus kan nyhetsbrev från företagen trigga igång ett behov och att han därmed 
väljer att gå in och söka efter kläder på just den hemsidan. Han säger sig själv främst köpa 
kläder med kvalitet, och väntar ofta tills de är rabatterade. Han säger att även att om priset 
är bra men han inte känner att det är något som han faktiskt behöver väljer han att avstå 
köpet.  
 
Markus säger att han inte känna ångest i samband med köp av kläder eftersom hans köp 
är genomtänkta. Detta ligger till grund i hans varsamma användande av pengar, “Jag 
köper gärna kläder med kvalitet men väntar ofta till det är rabatter”.  Markus säger att 
“Det är relationen varumärke- pris som avgör vad jag köper.”, där Markus nämner att 
märket associeras till en högre kvalitet. Markus säger även att “Lågpriskläder håller 
sämre, och jag tror inte på ett slit- och slängsamhälle. Det är bättre att konsumera smart 
och lite dyrare än att konsumera ofta.” och avslutar med att säga att han värderar butiker 
med ett hållbarhetstänk och med schyssta arbetsförhållande.  
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5. Analys  
 
Detta avsnitt bygger på insamlade data från de tidigare presenterade intervjuerna. 
Analysen är uppdelad i två delar, där den första delen behandlar skillnader mellan 
generation X och generation Z i följd av de huvudteman som förekommit i tidigare delar 
av studien. Dessa teman är när, var och hur en individ är en konsument. Den 
nästkommande delen i analysen behandlar de underliggande faktorerna till de 
identifierade skillnaderna mellan generation X och generation Z angående när 
individerna antar en konsumentroll. Här har fyra helt nya teman skapats, givet kodning 
och viktiga begrepp som förekommit under intervjuerna, samt i den första delen av 
analysen.  

 
 
Finns det någon skillnad mellan generation X och generation Z gällande när individen 

antar en konsumentroll? Om så är fallet, vad finns det för bakomliggande faktorer?  
 
5.1 Skillnad mellan generation X och generation Z gällande när konsumentroll 
antas  
 
Studien ämnar undersöka om det finns några skillnader mellan generation X och 
generation Z gällande när individen antar en konsumentroll. I denna studie har begreppet 
konsumentroll diskuteras genomgående, och när en person antar en sådan roll. Med ordet 
när har vi valt att fokusera var en person befinner sig på, i den fysiska butiken eller i den 
virtuella världen när personen handlar. Vidare innehåller begreppet när individen är en 
konsument vilket har och göra under vilken tid som konsumenten aktivt, passivt eller 
ovetandes antar en konsumentroll. Slutligen påverkas även hur individen är en 
konsument, vilket kan återkopplas till användning av teknik, social situation, sales 
promotion och medier.  
 

o När individen är en konsument  
o Var individen är en konsument  
o Hur individen väljer att vara en konsument 

 
Med hjälp av dessa tre teman kodades intervjumaterialet och det kunde urskiljas viktiga 
begrepp, citat och kategorier som därmed påvisade skillnader mellan de två 
generationerna. De tre teman som ovan nämnt ämnar därmed att besvara den första delen 
av forskningsfrågan. 
 
5.1.1 När individen är en konsument  
 
Detta tema innefattar individens möjligheter vad gäller tid till att anta en konsumentroll. 
Den första stora skillnaden som kan noteras från studien angående när individen är en 
konsument är att generation Z tenderar i större utsträckning vara mer beroende av sin 
inkomst i form av lön, och därmed kan klädköp komma att vara mer begränsad i vissa 
tillfällen. Som Sara svarade angående när hon kunde köpa kläder, “När jag har pengar 
och lönen kommer.” Respondenterna i generation X sade sig nästan alla anse sig ha 
pengar att tillgå vid ett klädköp. Detta gör att dessa individer därmed känner sig 
oberoende av tidpunkten de köper kläder, då de alltid anser sig ha råd att köpa kläder och 
behöver därmed inte planera in när ett köp av kläder är möjligt. Här nämnde Lena att hon 
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inte är beroende av att lönen ska utbetalas då hon kan köpa kläder vilken dag som helst 
under månaden. På så vis påverkar denna skillnad huruvida det finns möjlighet för 
individen till en aktiv konsumtion av kläder. Däremot innebär denna möjlighet för 
generation X inte nödvändigtvis att de kommer anta en konsumentroll i större 
utsträckning, enbart för att de kan genomföra faktiska köp oberoende tidpunkt.  
 
Inom detta tema angående när en individ är en konsument kunde även en till skillnad 
framträda. Det handlar om vilken period och under vilken tid på året som individerna 
köper nya kläder. Generation X är i stor utsträckning styrd av uppståndelse av behov. 
Detta kan vara i följd av en förändring av årstid, om ett plagg har gått sönder eller om 
individen ska åka på en resa. Vad gäller generation Z så är denna generation mer flexibel 
i sin shopping och är mer öppen för att köpa kläder oberoende tidpunkt. Lisa nämner hur 
hon alltid är i ett behov av ett klädesplagg, och därmed kommer hon på något nytt behov. 
Utöver detta tenderar denna generation att vilja känna sig snygg och fräsch, uppdatera sin 
stil och garderob samt köpa kläder i samband med sociala tillfället. Utöver detta nämns 
det även att kläder kan köpas i samband med brist på andra aktiviteter, “Jag köper kläder 
när jag inte känner att jag har något att ta på sig och när jag har tråkigt.” säger Oscar.   
 
5.1.2 Var individen är en konsument  
 
Var individen är en konsument sammankopplas till plats där en konsumentroll aktivt, 
passivt eller omedvetet kan antas. De platser som en individ kan anta denna roll är 
antingen via en fysisk butik eller virtuell butik. Den förstnämnda, fysisk butik, var den 
plats var den mest dominerande för generation X, där majoriteten valde att köpa sina 
kläder i en fysisk butik. Varför denna plats var den mest framstående hos generation X 
berodde på att de värderade möjligheten att prova klädesplaggen innan ett faktiskt köp. 
Utöver det önskar individerna även att undersöka kvaliteten hos varorna samt få hjälp 
från fysiska personer i butiken. Att klädköp utfördes i fysiska butiker berodde även på att 
individen känner någon form av rädsla eller begränsad kännedom om hur de ska gå 
tillväga vid internetbetalning, som Anders sa, “Jag handlar enbart i fysiska butiker 
eftersom jag inte har någon koll på hur man handlar på internet.” Även kan ett 
internetköp skapa en osäkerhet över storlekar samt returnering av klädesplagg.  
 
Merparten av generation Z, till skillnad från den äldre generationen, använder den 
virtuella butiken, alltså e-handel. Denna plats används enligt Sara eftersom “Det är enkelt 
och smidigt att använda sig av internet” och “Det är därför att jag kan i lugn och ro sitta 
själv i soffan med bankkortet och lättare ha koll”. Detta säger även Lisa är en anledning 
till att använda sig av e-handel, eftersom att det är smidigt. Oscar som även gärna 
använder sig av e-handeln säger att “Internet sparar tid”. Sara utesluter inte att besöka 
fysiska butiker men säger, “Jag kollar i butik men beställer på nätet.” Däremot har inte 
alla individer från generation Z en positiv inställning till den platsen. Detta främst 
eftersom klädesplaggen inte uppfyllt förväntningarna när beställning via internet har 
gjorts, samt att returnering av varan är en krånglig process. Delar av denna generation 
besöker även fysiska butiker i följd av en planerad shoppingdag.  
 
I detta avseende, angående vilken plats det handlar om, uppstår en skillnad i 
konsumentrollen och när denna kan antas. Köper individen kläder enbart i en fysisk butik 
kan den vara en potentiell konsument i samband med butikens öppettider och genomföra 
faktiska köp under den perioden. I kontrast till e-handel när en individ oberoende tidpunkt 
kan genomföra faktiska köp. Därmed medför den platsen större möjligheter att anta en 
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konsumentroll oftare än om individen enbart handlar i en fysisk butik. Detta eftersom att 
det finns begränsningar för den fysiska butiken som reglerar möjligheten för en individ 
att vara en potentiell konsument, och att därmed anta en konsumentroll.  
 
Begreppet plats kopplas i denna uppsats inte enbart ihop med att individer handlar i en 
viss typ av butik, utan även på vilken plats konsumentrollen kan antas. Konsumentrollen 
kan därmed antas när individen är hemma eller i samband med andra aktiviteter, alltså på 
en plats där individen även kan anta andra roller. Här handlar det om att individen kan 
anta en passiv konsumentroll i följd av scrollande på telefonen där klädesplagg noteras i 
flödet i samma stund som att personen är hemma och antar en familjeroll.  
 
Som tidigare nämnt i teoriavsnittet kan en individs roller överlappa varandra, och vissa 
roller prioriteras därmed högre än andra. Delar ur den äldre generationen säger sig själva 
ibland låta bli att anta en konsumentroll, alltså att de värderar annat än shopping i högre 
grad. Martin sa att “Allt annat än shopping är viktigt för mig, och shopping är nog det 
minst viktiga i mitt liv.”, och han säger sig inte aktivt prioritera konsumtion i så stor 
utsträckning i vardagen utan föredrar att istället umgås med familj, vänner och intressen. 
Eva värderar även hon tiden med familjen när hon får tid över. Eva, som handlar kläder i 
fysiska butiker, tycker att “Ibland blir skärmen för mycket och man tappar det 
personliga”. Att använda sig av telefonen på arbetstid anses hon inte vara professionellt. 
Likaså sa Elisabeth att “Jag sitter inte med privata grejer på jobbet.” och att hon inte 
förstår de som faktiskt köper kläder eller shoppar vid opassande tillfällen, och där 
innefattas arbetsplatsen. Det återfinns alltså indikationer på att generation X väljer att inte 
inta en konsumentroll i följd av prioritering av andra roller.  
 
Till skillnad från den äldre generationen, finns antydande till att klädköp är av betydelse 
för generation Z. Både Emelie och Lisa menar på att köpa kläder är en stor del av deras 
vardag, närmare bestämt “Att shoppa är en hobby”. “Jag kan köpa nästan närsomhelst 
eftersom att mitt jobb är flexibelt.” säger Markus, vilket tyder på att han gör det möjligt 
att anta konsumentrollen vid andra tillfällen där andra roller dominerar. Emelie påpekar 
till och med att det ibland kan vara svårt att motstå att anta en konsumentroll eftersom när 
hon och hennes vänner umgås tenderar de att shoppa tillsammans. Här kan det därmed 
för vissa individer vara svårt att välja bort att vara en potentiell konsument, och därmed 
även att inte anta en konsumentroll.  
 
5.1.3 Hur individen väljer att vara en konsument  
 
Temat Hur individen väljer att vara en konsument handlar om på vilket sätt en individ är 
en konsument. I detta avseende handlar det här om hur en individ återfinner information 
om ett klädesplagg, och om det beroende på generation skiljer sig åt. Utöver det handlar 
det även om vad individen väljer att värdera i följd av ett klädköp, exempelvis kvalitet 
eller pris. Slutligen jämförs individers beteenden efter att ett köp har genomförts.  
 
Majoriteten av respondenterna i generation X nämnde ordet trender under intervjun, där 
de inte anser sig vara särskilt trendkänsliga. Elisabeth sa att hon inte var speciellt 
trendkänslig, utan det var mer när hon var yngre, “Nu är det mer comfort innan fashion”. 
Lena säger sig inte vara lika påverkad av trender nu i jämförelse med förut eftersom hon 
nu köper de kläder som sitter snyggt på henne. Eva däremot sa sig veta vad som är trendigt 
inom klädbranschen, men att trendiga plagg inte är avgörande vid ett faktiskt köp 
eftersom pris och passform värderas högre. Likaså säger sig Martin inte följa köpa kläder 
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efter trender eftersom “Det spelar ingen roll hur trendigt något är, för om det är fult 
kommer jag inte köpa det”.  
 
Trender är även ett begrepp som förekommer under intervjuerna med individerna från 
generation X, där det benämns ett flertal gånger. Sara säger att hon är “trendgalen” och 
letar aktivt information om aktuella trender och vilka kläder som är “socialt accepterat” 
att använda. De två resterande kvinnor från denna generation använder sig av sociala 
medier för att få inspiration om klädesplagg, vilket dels beror på den press som 
uppkommer då de känner sig tvingad att följa med i modet. Emil däremot är ganska 
ointresserad av trender, men säger sig tycka om personer som är modemedvetna.  
 
Det framgår därmed en skillnad mellan dessa generationer i följd av trender, där den 
yngre generationen är i större utsträckning mer benägen att följa med i aktuella 
klädtrender i samhället. Individerna i generation X väljer att inte lägga så mycket fokus 
på trender utan istället värderar att kläderna ska vara lämpliga för just dem. Däremot 
nämner några att de i yngre ålder värderade trender, men att fram tills idag förändrats.   
 
Inom detta tema innefattas det även hur individer finner information om klädesplagg. Här 
tenderar generation X att använda sig av antingen traditionella medier, i form av TV eller 
reklamblad, eller fysiska butiker för att återfinna information och inspiration om kläder. 
Här berättade Elisabeth att hon letade i butiker efter nyheter och information om 
klädesplaggen. För Martin var ordet influencers eller användning av sociala medier inget 
som han har någon aning om, då han ej säger sig vara medlem på sådana ställen. Det var 
enbart två individer, Lena och Eva, som nämnde att de använder sig av internet eller 
sociala medier för att bli inspirerad av kläder. En skillnad förekommer angående hur den 
yngre generationen väljer att söka information om kläder. Majoriteten av respondenterna 
i denna generation väljer att söka information om kläder i samband med att de använde 
sig av internet i någon form. Här använder individerna sociala medier, där begreppet 
influencer nämns samt internetbutiker. Det var endast Emil från denna generation som 
inte använde sig av internet “Jag blir alltså inte påverkad av sociala medier på det sättet 
när jag tänker på att köpa nya kläder.”  
 
Utöver det ovannämnda innefattar även hur en individ väljer att vara en konsument 
användandet av rabatter, samt om individen påverkas av rea. Det har framgått att den 
äldre generationen att de till viss del är styrd av klädpriser som är rabatterade. Eva nämnde 
att “Jag är ganska prismedveten och drivs nog faktiskt av rea.”. Däremot har 
övervägande del av denna generation sagt att de inte var styrda av rea, utan det som 
värderades högst i samband med klädköp var kvalitet. När generationerna vägs mot 
varandra skiljer de sig åt. Individerna i generation Z är i större utsträckning styrda av 
rabatter och erbjudanden. Detta då samtliga nämner att de värderar rabatter och pris när 
de köper kläder. Emelie berättade “När jag ser ett plagg på rea försöker jag finna ett 
behov till att köpa det”. De andra två kvinnorna tenderade att aktivt söka upp kampanjer 
eller erbjudanden i samband med att de funnit ett klädesplagg som de vill köpa.  
 
5.2 Bakomliggande faktorer  
 
Vad gällande denna del av analysen svarar den på den andra delen av studiens 
frågeställning, alltså vilka de bakomliggande faktorerna är till varför det finns en skillnad 
mellan dessa två generationer. Utifrån analysens första del uppkom det fyra nya teman. 
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De nya temana skapades för att besvara frågan angående vilka de bakomliggande 
faktorerna kan vara, och är följande:  
 

o Teknikens påverkan  
o Upptäckten av ett visst behov  
o Det lägsta priset är det bästa, eller?  
o När individen har tid över  

 
Det första temat som har identifierats benämns som Teknikens påverkan och har haft en 
stor påverkan på när, var och hur en individ antar en konsumentroll. Utöver det temat har 
även Upptäckten av ett visst behov identifierats och är en bakomliggande faktor till 
individens antagande av en konsumentroll. Vad gäller det tredje temat Det lägsta priset 
är det bästa, eller? framkom det en tydlig koppling till att de individer som var mer 
priskänsliga, använde sociala medier och som påverkades av sales promotion antog en 
konsumentroll i större omfattning än de som inte var det. När individen har tid över är 
det sista temat som har identifierats och handlar om vad individen göra på sin fritid och 
hur den påverkas av de olika roller som individen besitter. Dessa fyra teman kommer att 
presenteras nedan mer djupgående.    
 
5.1.1 Teknikens påverkan  
 
Dessa två generationer ställer sig båda positiva till den teknologiska utvecklingen. 
Samtliga respondenter anser att tekniken medför något bra och tillför positiva aspekter 
till både individen och samhället, dock finns det vissa delar med den som ses tvivelaktigt 
på. Vad gäller gynnandet av teknologin så nämnde Oscar att tekniken medför en 
smidighet och att allt går snabbare. Dock tenderar detta att i någon mån göra samhället 
ännu mer stressigt än vad det redan är. Här kunde han dra paralleller med sitt yngre jag 
eftersom idag har han koll på det sociala livet jämt och ständigt, medan han tidigare i livet 
inte alls hade denna uppfattning. På tal om det stressiga livet så instämde några från 
generation X med detta, och sa sig själv inte hinna hänga med den teknologiska 
utvecklingen och dess utbud. Anders beteende angående hans bristande kunskap av 
internet och e-handel kan efterlikna Kierkegaards (2008, s. 84) diskussion angående 
nervositet och obehag. Detta kan bero på den nya situation han möter, som tämligen känns 
både obekväm svår, vilket kan konkludera i både en rädsla för teknologi men även en 
fobi. När individer från generation X nämner betallösningar angående e-handel är det av 
vikt att hemsidorna är säkra, samt att de innehar välkända betalningsmetoder. “Jag tycker 
det är viktigt att det finns valmöjligheter för hur jag kan få min vara levererad. Det ska 
även finnas en seriös betalningskanal som till exempel Klarna.” sa Elisabeth i samband 
hennes uttalande om e-handel.  
 
För att tydliggöra de två generationernas förhållande till den teknologiska utvecklingen 
så ser relationen olik ut. Generation X växte upp i ett samhälle där tekniken inte inte var 
ett självklart inslag i vardagen. Denna utveckling av digital teknik har på senare år 
kommit att både öka och att bli mer “naturligt” (Bassiouni & Hackley, 2014, s. 22). 
Därmed har en större ansträngning behövts hos denna generation när det kommer till 
användandet av teknologi. Generation Z däremot har sedan barnsben haft tekniken och 
dess tillhörigheter för alltid tenderat att vara närvarande i deras liv. Detta har gjort att 
tekniken är en självklarhet i deras vardag, och inte en omständighet. Som Paul Virilo 
hävdade så har internet åstadkommit ett virtuellt rum som inneburit att människor inte 
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nödvändigtvis längre behöver flytta sig fysiskt mellan olika platser (Hammarén & 
Johansson, 2009, s. 48).   
 
Generation X är som nämnt uppvuxen under en tidsperiod där fysiska butiker var det enda 
alternativet som fanns tillgängligt. Därefter uppkom den teknologiska utvecklingen, 
vilket möjliggjorde för individerna att använda sig av e-handel. Det finns tydliga 
indikationer på att en majoritet av respondenterna i denna generation har en positiv 
inställning till fysisk shopping. Ett flertal respondenter värderar hjälpen som finns att 
tillgå vid provning av kläderna i en fysisk butik. En av de viktigaste anledningarna till att 
fysiska butiker var även möjligheten till att undersöka kvalitén på kläderna men även att 
den valda storleken passade. Att handla i fysiska butiker minskade även ånger samt, enligt 
den generationen, omständliga processen att returnera ett klädesplagg. Elisabeth sa att 
hon var säker i samband med returnering när hon handlat i fysisk butik.  
 
Samtliga respondenter i generation Z har som nämnt tidigare även dem en positiv 
inställning angående den teknologiska utvecklingen. Denna generation har både en 
möjlighet och kunskap om att handla via internet. Dock resulterar denna möjlighet inte i 
att fysiska butiker prioriteras bort, utan en mindre del av generation Z använder sig 
fortfarande av den typen av klädbutik. En anledning till att generation Z använder e-
handel mer än generation X kan vara i följd av deras relation till internet. Eftersom att 
internet funnits närvarande hela deras liv är det en naturlig del, medans generation X har 
levt stora delar av livet utan internetuppkoppling och möjlighet till konsumtion via 
internet. Den yngre generationens beteende kan återkopplas till Bergen och Luckmanns 
(2010, s. 69–70) resonemang som berör vanemässigt beteende. Eftersom att de använder 
sig av internet i stor utsträckning är det naturligt för dem att beställa hem kläder, precis 
som det är naturligt för generation X att handla i fysisk butik.  
 
Markus nämner att den teknologiska utvecklingen har en stor påverkan på oss människor, 
och att vi har blivit så otroligt beroende av den. Något som växt fram med teknologin och 
alla dessa nya framsteg är att en ökad debatt angående teknikens påverkan på samhället. 
Här har en förståelse skapats angående miljö och hållbarhet, vilket under senare år 
uppmärksammats extra mycket. Här kunde det beaktas att hållbarhet var något som 
generation Z vilket ställer sig till svars för, medan det inte ens kommer på tal hos den 
äldre generationen. Detta tyder på ett miljömedvetande hos den yngre generationen.  
 
5.1.2 Upptäckten av ett visst behov 
 
Behovsupptäckten, som är en del av köpbeslutprocessen, kan påverkas av både interna 
och externa stimuli. Som tidigare nämnt är interna stimuli något som personen känner 
själv som exempelvis hunger medans externa stimuli är en händelse från omvärlden som 
påverkar personen såsom reklam eller annonser i tidningen. (Kotler et al., 2017, s. 156). 
 
I denna studie styrks Kotlers resonemang, vilket tydliggörs mellan de två generationerna. 
Här framgår det att generation X främst antar interna stimuli i behovsskapandet medan 
generation Z antar det andra, alltså externa stimuli. Vad gäller generation X har individen 
till största del ett behov i grunden. Deras behov uppstår oftast i samband med att de själva 
inser att något klädesplagg saknas eller har gått sönder, samt om plagget inte längre 
passar. Ett ökande behov inträffar även i samband med olika säsonger och deras köp 
påverkas därmed väldigt starkt av årstider och högtider. En tidigare studie kan styrka detta 
i och med att människor tenderar att konsumera mer under exempelvis jul (Caplow et al., 
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1982, refererad i Clarke, 2007, s. 8). Likaså inkluderas även traditioner, sociala 
tillställningar och resor till ett ökande behov. Här kan beteendet hos generation X 
återkopplas till Bergen och Luckmanns resonemang (2010, s. 69–70) angående 
vanemässigt beteende. I och med att behovsupptäckten skapas på detta vis är detta inlärda 
beteende inte krävande, varken för tid eller energi, i jämförelse med generation Z som 
lägger en stor del av sin tid på att scrolla på sociala medier eller hemsidor innan de köper 
kläder. Vad gäller ett mindre krävande av energi så får denna generation inte lika mycket 
intryck i form av sociala medier eller dylikt. Detta gör att de har färre valmöjligheter 
vilket därmed skapar en psykologisk lättnad. Här är deras största prioritet är kvalité, och 
inte att de ska följa trender och passa in vilket reducerar den psykiska påfrestningen. Som 
Lena nämnde ser hon sig själv inte lättpåverkad av trender nu i jämförelse med när hon 
var yngre. 
 
En genomgående trend hos generation X, i jämförelse med den andra generationen, är att 
de inte tenderar att använda sig av sociala medier och känner sig inte heller bli influerad 
från olika håll vad gäller virtuellt sett. Istället påverkas dessa individer av andra 
människor i sin närhet och omgivning. Här kan de få hjälp med sitt klädval såsom 
exempelvis Anders nämner i intervjun. Även kan man få information och tips från andra 
om vad man bör ha på sig tar Eva upp, vilket gör att man därmed kan inhandla något 
liknande.  
 
Generation Z tenderar även de att vara delvis beroende av säsong och handlar nya kläder 
i samband med förändring av årstid. Individerna påverkas även av sociala tillställningar 
som leder till att de behöver nya kläder. Sara nämner även att beroende på hennes sociala 
sammanhang påverkas klädvalet och även intresset angående det. Som Henri Tajfel 
(1982) har presenterat vill människan skapa en identitet i samband med grupptillhörighet 
och att personen vill differentiera sig från andra grupper än den valda. Generation Z 
nämner begreppet trender och att de flesta försöker att följa dessa, eller i alla fall notera 
dem. Det nämns att några köper kläder för att se snygg och fräsch ut, men även att 
förändra sin stil. Oscar sa att han köper nya kläder när han vill förnya garderoben och 
även när det uppstår nya trender. Vad gäller Emelie är det viktigt att hon ska inneha en 
snygg stil och se bra ut. Sara påstår sig vara “trendgalen” och letar aktivt information om 
aktuella trender och vad som är “socialt accepterat” att ha på sig. En anledning bakom 
detta beteende kan vara att de vill, som Turner (2010, s. 18) nämnde, tillhöra en viss 
grupp. Goffman (2009, s. 9) nämner även att personer kan agera på ett visst sätt för att 
uppnå en önskad reaktion. Detta för att försöka styra och kontrollera intrycket som 
omgivningen får av dem. Detta kan därför vara en av anledningarna till att de väljer att 
följa trender eller val av kläder som påverkas av sociala sammanhang. Generation X kan 
möjligtvis tänkas följa vissa typer av trender i följd av att den sociala grupp som de tillhör, 
eller hoppas tillhöra, använder dessa typer av kläder. Här påvisas en markant skillnad 
mellan generationerna där majoriteten av den yngre generationen på något vis påverkas 
av trender, till skillnad från generation X där de inte anser sig vara trendkänsliga. Martin 
säger att det inte spelar någon roll hur trendigt ett plagg är, för han skulle aldrig tänkas 
köpa det om han tycker det är fult.   
 
Resultatet från Stets och Cast (2007, s. 537) visade att olika roller kan uppstå under en 
människas liv och att de roller som funnits tidigare antingen kan lämnas eller förändras. 
Begreppet trender nämns av majoriteten i den äldre generationen, men det framkommer 
även att de inte anser sig vara lika trendmedveten som vid tidigare tillfällen i livet. Det 
kan därför antas att deras konsumentroll har förändrats under deras livstid. Där individen 



 46 

vid en tidigare punkt i livet varit mer intresserad av trender. Det kan därefter uppstått 
andra roller eller förändringar i livet som påverkade individen och konsumentrollen. Det 
kan handla om en ny familjeroll som väljs att prioriteras högre, som Martin nämner, att 
han hellre spenderar tid med sin familj på sin fritid. Det kan alltså resultera i att individer 
i generation Y och deras inställning mot trender kan förändras, i följd av att det uppstår 
en ny situation för dem, eftersom att den äldre generationen i viss mån hade deras 
nuvarande syn på trender vid ett tidigare skede i livet.  
 
Utöver detta ligger en stor påverkan på individens behov i följd av sociala medier. Här 
söker generation Z i stor omfattning inspiration om kläder genom influencers och 
märkens hemsidor. Sudha och Sheena (2017, s. 28) berättade om hur konsumenter 
använder sig av bloggar och sociala medier för att eftersöka information om produkter 
innan det faktiskt sker ett köp. Detta för att validera sitt köpbeslut. Sara spenderar ofta tid 
på sociala medier när hon är ledig där hon ser på influencers. Däremot nämner Erik från 
generation X att ordet influencers eller användning av sociala medier inte är någonting 
han använder sig av eller är insatt i. Detta beror på att han ej är medlem på sådana ställen. 
När de är inne på dessa sidor skapas det ett behov av att köpa dessa kläder som återfinns, 
även om det från första början egentligen inte fanns ett tidigare behov om just den typen 
av klädesplagg. Detta är i sin tur ett typ av externt stimuli som således påverkar 
köpbeslutprocessen och konsumentrollen.  
 
5.1.3 Det lägsta priset är det bästa, eller?  
 
Generation X värderar kvalitét samt passform på klädesplagg i större mån än generation 
Z. Denna värdering som individerna har kan därmed förknippas med ett mer komplext 
köpbeteende, i följd av att de värderar märke och kvalitet i högre grad (Kotler et al., 2017 
s. 154). Detta eftersom majoriteten förknippar kvalitet i samband med dyrare och mer 
välkända märken. Återkopplingar angående detta kan även göras till studien av Hervé 
och Mullet (2009, s. 302–306) vars resultat av den äldre åldersgruppen visade att de 
värderade passform i högre grad än pris och hållbarhet. Av de respondenter som deltog i 
den aktuella studien från generation Z var priset av prioritet och passformen därefter. 
Valaei och Nikhashemi (2017, s. 537) säger att generation Z värderar sina köp i följd av 
stil, pris och om kläderna passar in i deras sociala identitet. Generation Z värderar inte 
märke liknande utsträckning som den äldre generationen, vilket kan ses i efterfrågan av 
ett lägre pris. Sara berättade hur hon kunde välja bort ett klädmärke för att hon hade 
återfunnit ett liknande klädesplagg för en lägre kostnad, vilket även fler säger sig kunna 
göra. Däremot säger Markus “Det är relationen varumärke- pris som avgör vad jag 
köper.”.  Därför kan det anses att majoriteten av generation Z besitter ett typ av 
variationssökande köpbeteende som Kotler (et al., 2017 s. 155) har diskuterat, vilket 
tenderar att efterlikna denna studies resultat.   
 
Alla respondenter i denna studie har nämnt promotion eller rabatter i någon form och 
därav är det av stor vikt att nämna. Därmed är alla medvetna om att det finns rabatter att 
tillgå eller exempelvis större reaperioder. Respondenterna i generation X är i lägre 
utsträckning beroende av promotion och pris, där respondenterna under intervjuerna 
nämner att de inte är i behov att vänta på lönen varje månad. Detta kan tas i beaktning 
men den primära fokusen är behovet av produkten. Anledningen bakom detta kan vara 
den längre tidsperioden av inkomst och ålder i jämförelse med den yngre generationen 
som nyligen avslutat studier och börjat jobba. Här kan man därmed konstatera att det 
finns en viss skillnad mellan dessa generationer. På internet kan man till största del hitta 



 47 

de billigaste priserna på kläder (Hsiao, 2008, s. 88). I och med att generation Z säger sig 
till största del både handla på internet och att de är priskänsliga så kan denna generation 
komma att mest vara påverkade av detta. Genom att generation Z influeras av sociala 
medier, sales promotion och nyhetsbrev påverkar detta tiden som personerna antar 
konsumentrollen. Genom att ständigt vara uppkopplad på klädsidor så är man även under 
den tiden en potentiell kund.  
 
Enligt alla de intervjuade från generation X så tenderar de att planera sina inköp av kläder, 
vilket kunde konstateras vara bättre än för generation Z. Detta ligger till grund för att den 
äldre generationen, som tidigare nämnt, redan innehar ett behov från första början. Den 
yngre generationen har en viss tendens att skapa ett behov utifrån sin omgivning, vilket 
flera påpekade kanske inte just är ett riktigt behov från början. Genomgående svar av 
respondenterna i generation X var att de inte tenderar att känna speciellt mycket ånger 
över de genomförda köpen eftersom att de köpte kläder i följd av ett behov som hade 
uppstått. De tänkte igenom deras köp i större utsträckning än generation Z, där flertalet 
av respondenterna tenderade att känna någon typ av ånger efter ett köp, även kallat 
efterköpsdissonans när varan inte uppfyller kundens förväntningar om den. (Kotler et al., 
2017, s. 154). Detta kan sammanbindas med spontanköp, likaså impulsköp, och för att 
exemplifiera detta så berättade Sara om när hon hade bestämt sig för att köpa ett plagg 
kunde hon köpa två extra endast för att få större paket hem till brevlådan. Dessa köp var 
enligt henne ogenomtänkta och kunde resultera i en känsla av ånger. Likaså säger sig Lisa 
köpa ett större antal kläder, där hon vill få hem flera paket. Emil berättar att han kunde 
känna ånger när han endast har sett till varans reapris men inte sett till klädesplaggen 
användningsområde.  
 
Respondenter inom generation X kände snarare ånger över om klädesplagget skulle 
besitta den kvalitet som förväntades. Eva berättade om hur hennes regnjacka inte kunde 
undanhålla regn och hon blev blöt, även Lena nämnde hur hon hade beställt från internet 
och klädesplagget inte uppfyllde förväntningarna i följd av bilderna på hemsidan. Utöver 
ångerkänsla har även oro diskuteras med respondenterna. Både Anders och Martin från 
generation X kan känna oro efter ett köp. Detta i samband när de har inkluderat både släkt 
och vänner i deras köp av kläder samt i deras köpbeslutprocess. Påpekar eller anser deras 
nära att valet av klädesplagg var dåligt eller att det inte passade uppstod det en känsla av 
oro.  
 
5.1.4 När individen har tid över  
 
Den övervägande delen av de intervjuade från generation X säger sig enbart handla i 
fysiska butiker. Här tenderar man inte heller att som individ bli påverkade av sociala 
medier eller någon form av sales promotion i överhuvudtaget. Detta medför att ett 
klädköp till största del äger rum då ett bakomliggande behov finns till det. Därmed intar 
denna generation en konsumentroll betydligt mer sällan än vad generation Z gör, detta då 
man inte är en potentiell konsument lika ofta. För att styrka detta resonemang så säger 
Martin att köpa kläder är det minst viktiga i hans liv, och att han därmed prioriterar allt 
annat före. Här väljer många att prioritera sina fritidsintressen och umgänge med familj 
och vänner, vilket även det är anledningar till varför man inte väljer att anta en 
konsumentroll.  
 
Personer kan anta olika roller, som exempelvis en yrkesidentitet. Inom dessa roller finns 
manus som hänvisar personer till olika möjliga handlingar och rollen kan expanderas, 
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men inte i överdriven dimension. (Hammarén & Johansson, 2009 s. 27). Elisabeth sa 
bestämt att “Jag sitter inte med privata grejer på jobbet.”. Hon säger att hon inte förstår 
sig på de personer som faktiskt har/lägger den tiden på shopping vid opassande tillfällen. 
Här framgår det tydligt att Elisabeth antar en typ av yrkesidentitet vilket begränsar hennes 
agerande och hennes handlingsmöjligheter, i följd av hennes egna värderingar.  I denna 
situation framgår det även hur Elisabeth väljer att dela upp olika roller, där hon värderar 
sin yrkesroll högst vid denna situation. McCall och Simmons (1966, s, 80; 226) berättade 
hur roller kan ses som situationsspecifika och kan placeras i en typ av hierarki. Elisabeth 
väljer i denna situation att placera sin yrkesroll högt upp. Goffman (2009 s. 28) benämner 
även ordet fasad och dess innebörd, vilket handlar om individens framträdande. Fasaden 
används antingen på ett medvetet eller omedvetet sätt i följd av hur en person vill 
uppfattas av omvärlden. Elisabeth väljer här att agera och upprätthålla en fasad som är i 
linje med hur hon vill uppfattas i sin yrkesidentitet. 
 
Som nämnt har Tajfel och Turner (1986 s. 43) diskuterat om tre olika mentala processer 
som en person går igenom när den vill urskilja och placera “vi” mot “dem”. Det handlar 
om hur personer först kategoriserar objekt för att skilja dem åt och förstå sammanhang. 
Detta kan bland annat handla om familjesituation eller etniskt ursprung. Både Elisabeth 
och Eva nämner en yngre åldersgrupp på deras arbete och hur dessa agerar i förhållande 
under arbetstid. De anser inte att det är professionellt att använda mobiltelefonen under 
arbetstid. Här sker en indelning av objekt i följd av ålder, där en grupp som Elisabeth och 
Eva tillhör är äldre medans deras andra kollegor tillhör en yngre. Den andra processen 
handlar om att individer applicerar den identitet som en kategoriserad grupp besitter och 
som personen i fråga kategoriseras som. Denna kategorisering blir därefter anknuten till 
personens självkänsla och blir en känslosam aspekt för dem. I denna kategorisering 
önskas de äldre anta en professionell yrkesidentitet, som Elisabeth sa angående att hon 
inte prioriterar privata angelägenheter under arbetstiden.  
 
Den sista processen är en social tävling där en specifik grupp tenderar att jämföra sig med 
andra sociala grupper. Jämförelsen ska vara i positiv bemärkelse för att gruppens 
självkänsla ska höjas (Tajfel & Turner, 1986, s. 44). Det framgår att Elisabeth inte förstår 
sig på personer som lägger tid på shopping vid opassande tider, som under arbetstid. Eva 
har även hon nämnt hur hon har sett yngre personer på sitt arbete använda mobiltelefoner 
mer än vad som hon anser vara nödvändigt. Detta anser hon vara ett oönskat beteende. 
Här framgår det att båda respondenterna talar i negativ bemärkelse mot den yngre 
åldersgruppen som använder mobilen mer än dem under arbetstiden, vilket inte följer 
deras värderingar om en god yrkesidentitet.  
 
Att vara uttråkad eller nedstämd anser majoriteten av generation Z vara uppkomsten till 
varför man väljer att köpa kläder. Oscar säger sig köpa kläder när han inte har något att 
göra, samt att Lisa påpekar ett skapande av ett så kallat lyckorus i samband med shopping. 
Här skapar därmed individerna ett behov att köpa kläder i samband med brist på andra 
dagliga aktiviteter. På tal om dagliga aktiviteter ser många inom denna generation 
klädköp som en hobby. Lisa menar på att det är något som hon mer eller mindre är 
medveten om, men att det är ständigt närvarande varje dag för henne. Emelie menar även 
hon på att köpa kläder ingår till stor del i hennes vardag och att det är ett sätt för henne 
att umgås med sina vänner. Detta beteende kan grundas i tanken om att man vill tillhöra 
en viss grupp. I detta fall umgås individen med vänner som innehar en konsumentroll på 
sin fritid (Hammarén & Johansson, 2009, s. 9), vilket gör att även hon “hakar på” detta 
beteende. Här har ett beteende utformats genom social konstruktion, vilket tyder på att 
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det sociala beteendet har skapats genom händelser i sin närliggande miljö (Bergen & 
Luckmann, 2010, s. 69–70). Eftersom att Emelie säger att det handlar om ett sätt att 
umgås med hennes vänner kan det även ses som ett karaktärsdrag en viss grupp besitter, 
i detta fall den yngre generationen. Här antar möjligtvis Emelie gruppens karaktärsdrag 
för att hon vill innefattas i den specifika gruppen, vilket är en möjlig ingång som Turner 
har diskuterat kring (Turner, 2010, s. 18).  
 
Klädköp som en social aktivitet var ett väl återkommande diskussionsämne hos de två 
generationerna, främst vad gäller kvinnorna. Här planerade man shoppingdagar i 
samband med besök till fysiska butiker. I intervjuerna med kvinnorna framkommer ord 
och beskrivningar såsom “planerade shoppingdagar” och “shopping är en hobby”. Som 
studien från Underhill och Hasselqvist (2006, s. 36) tenderar kvinnor att spendera längre 
tid i en fysisk butik än vad män i fråga gör. Här kan man tänka sig att utifrån social 
konstruktion har individerna skapat en “shoppingkultur”, och till följd av detta har 
kvinnorna i denna studie generellt sett en annan syn på köp av kläder än vad männen har. 
På samma sätt tenderar dessa aktiviteter att pågå längre när man planerar dem med någon 
som personen tycker om (Tsai & Zhao, 2011, s. 459–460). I intervjuerna nämndes det att 
respondenterna gärna shoppade med sina vänner eller familj. Detta leder till att tiden som 
individen är en potentiell konsument blir längre än i fall där shoppingdagar planeras med 
någon man inte tycker särskilt mycket om.  
 
I och med detta säger Emelie att det därmed kan vara svårt att motstå att anta en 
konsumentroll, eftersom det är både social press samt hennes egna intresse. Detta är något 
som även Oscar nämner i sin intervju, där han påpekar det ökande shoppandet som har 
kommit i samband med handlande på internet. Som bland annat Lisa tar upp så är det 
enligt henne mycket enkelt och smidigt att använda sig av internet. Det beskrivs så lätt 
att det enligt Markus tar cirka 30 sekunder att genomföra ett köp på internet. Här säger 
sig Markus kunna köpa kläder nästan när och var som helst, även på jobbet. Till skillnad 
från den äldre generationen, som oftast handlar kläder i samband med att det faktiskt finns 
ett behov sedan tidigare och inte skapar behovet genom externa stimuli, köper den yngre 
generationen kläder oberoende tid eller plats. Detta beteende har kommit att skapas med 
hjälp av sociala sammanhang, tillsammans med andra individer. Som Wilska (2002, s. 
195) nämner blir denna aspekt allt mer viktigt i relation till konsumentrollen. Detta tyder 
därmed på att konsumentrollen överlappar individens andra roller såsom arbetsrollen, 
familjerollen och den sociala identiteten i större mån för generation Z.  
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6. Avslutande diskussion  
 
Detta avslutande avsnitt presenterar det viktigaste från studiens resultat, som diskuteras 
tillsammans med studiens teori. Det kommer även påpekas denna studies vikt i framtida 
forskning, och att studien riktat sig mot ett intressant forskningsområde som bör strävas 
mot att fylla med ännu mer undersökningar. Slutligen kommer samhällelig och etisk 
relevans att diskuteras kopplat till denna studie.  

 
 
För att påbörja denna studies avslutande diskussion måste här påminnas att begreppet 
konsumentroll varken är ett utforskat eller väletablerat begrepp. Därmed ligger denna 
studie i framkant av vad som därmed behandlar frågor om när, hur och var en individ 
väljer att anta en konsumentroll. Eftersom detta är ett begrepp som inte forskats på, kunde 
vi inte testa någon tidigare teori på verkligheten. Därmed har denna studie, genom en 
inblick i tidigare studier och ett insamlande av betydelsefulla begrepp, kunnat skapa en 
grund för att undersöka vad denna studie ämnat att undersöka. Här har alltså paralleller 
med tidigare studier och teorier kunnat dras, för att kunna beskriva förekomsten av detta 
begrepp och därmed kunnat skapa vår egna definition på begreppet. Med hjälp av 
metoden grundad teori har information och empiri samlats in från verkligheten, genom 
intervjuer, för att sedan kunnat analyseras vidare hur denna konsumentroll skiljer sig 
mellan generation X och generation Z.  
 
Från studiens resultat framgår det markanta skillnader mellan dessa två generationer. Från 
det som presenteras i första delen av analysen kan det konstateras att det finns flertalet 
skillnader mellan när generation X och generation Z antar en konsumentroll. Det 
framkommer skillnader i när en individ antar en konsumentroll, där den äldre 
generationen tenderar att anta en konsumentroll i följd av att det uppstår ett behov och 
vissa fall i samband med säsongsbyte. Individerna i den yngre generationen intar en 
konsumentroll i samband med säsongsbyte, sociala tillställningar eller i följd av att de är 
uttråkade eller att det vill se bra ut. Här framgår det att se att behovsupptäckten skiljer sig 
åt mellan de olika generationerna, vilket således kommer att påverka när individen antar 
en konsumentroll. Den äldre generationen skapar sitt behov mestadels genom interna 
stimuli, medan den yngre generationen tenderar att skapa sitt behov utifrån extern stimuli. 
Detta beteende kan kopplas tillbaka till tidigare studier där resultatet påvisade att äldre 
värderade ett klädesplaggs passform och hållbarhet som det viktigaste. I samma studie 
värderade de yngre individerna att kläderna skulle vara enhetliga med individens stil, 
samt skulle kläderna vara av lägre pris. (Hervé & Mullet, 2009, s. 302–306). Vidare enligt 
studien av Valaei och Nikhashemi (2017, s. 537) värderade även den yngre generationen 
stil, pris och hur väl klädesplagget följer deras sociala identitet. Detta resultat kan 
avspeglas i att den yngre generationen tenderar att vara mer trendkänslig och påverkas 
därmed mer av samhället.  
 
När en individ antar en konsumentroll påverkas även av faktorn var. Här har det påvisats 
skillnader mellan de två generationerna, vilka ha identifierats. De äldre individerna väljer 
att till största del handla sina kläder i fysiska butiker. Den yngre generationen däremot 
gör det motsatta och handlar därmed sina kläder i virtuella butiker, alltså onlinebutiker. 
Detta bidrar därmed till att den äldre generationen är begränsad till den fysiska butikens 
öppettider och utbud, samt priser. När ett beteende är av vanemässig karaktär reduceras 
både handlingsmöjligheter och förbrukningen av tid minskas. Detta blir även en mindre 
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psykisk påfrestning för individen. Att fortsätta på liknande sätt som en individ alltid gjort 
är därmed energisparande. Att göra en förändring kan därför ses som en utmaning som 
kommer att kosta individen tid och för en tid även påverka individen psykiskt. (Bergen 
& Luckmann, 2010, s. 69–70). Att den äldre generationen inte väljer att handla på internet 
i stor utsträckning kan bero på att det krävs en uppoffring av psykologisk lättnad, i form 
av vanemässigt beteende som besök i fysisk butik är. Den yngre generationen, som 
däremot är uppvuxna med den virtuella världen, ser inte användningen av internet som 
en krävande handling utan deras vanemässiga beteende kretsar kring användandet av 
internet. Detta beteende vad gäller internetanvändandet hos generation Z kan återkopplas 
till dessa individers användande av internet, vilket uppgår till 35 timmar i veckan 
(Bessiere, 2013).  
 
Det framgår även i samband med faktorn var att generation X antar andra roller som de 
värderar högre än konsumentrollen, medans konsumentrollen i avseende på generation Z 
kan överlappa andra roller i större utsträckning. Detta kan återkopplas till vad McCall och 
Simmons (1966, s. 80 ;226) presenterar angående en individs roller som placeras i en typ 
av hierarki, där de viktigaste rollerna som en individ antar placeras högst upp och därefter 
i fallande ordning. Några inom den äldre generationen säger sig inte anta en 
konsumentroll under arbetstid, eftersom att de inte tycker att det är professionellt eller 
lämpligt under arbetstid att fokusera på privata saker. Den äldre generationen placerar 
yrkesrollen högre upp i hierarkin än konsumentrollen. Det kan därför också ses som om 
att denna yrkesroll, för den äldre generationen, har begränsat antal handlingsmöjligheter 
och kan inte expanderas i det oändliga (Hammarén & Johansson, 2009, s. 27). Några inom 
den yngre generationen säger sig däremot ha möjlighet till att anta en konsumentroll 
under arbetstid i vissa fall, eftersom att det, via internet, går fort att handla. Hierarkin av 
rollerna är inte lika tydligt fördelade inom denna generationen. Här har den yngre 
generationen ett mer utvidgat manus i deras yrkesroll och kan expandera rollen i större 
utsträckning (Hammarén & Johansson, 2009, s. 27). Viktigt att nämna är att det är inte 
majoritet av någon av dessa generationer som har denna uppfattning om konsumentrollen 
under arbetstid, men det finns indikationer på att det.  
 
Det sista temat berör faktorn hur och även där har skillnader kunnat noteras. Den äldre 
generationen är mindre trendkänslig och flera respondenter väljer kläder i följd av kvalitet 
och inte i lika stor utsträckning styrd av rabatterade priser. Informationssökning angående 
kläder inom internet eller sociala medier använde inte denna generation sig av i stort 
omfång utan det var vanligen fysisk butik och traditionella medier som bidrog med 
information. Den yngre generationen däremot är intresserade av trender och majoriteten 
är intresserade av trend. Denna generation är mer styrd av pris och söker i viss del upp 
rabatter i samband med att de vill köpa ett klädesplagg. Vid informationssökning 
användes internet och sociala medier av majoriteten. Människan försöker anpassa sig till 
sin sociala omgivning. Denna omgivning påverkar vem individen är och hur den blir 
(Bergen & Luckmann, 2010, s. 63–64). Det framgår från denna studie att de yngre 
individerna är mer trendmedvetna och använder sig av internet i större utsträckning än de 
äldre. Detta kan bero på att internet används i större utsträckning av de yngre, och 
eftersom att deras sociala omgivning använder sig av internet blir det naturligt för dem 
att också använda sig av internet och därmed handla på internet. Som nämnt tidigare kan 
en individ tillhöra olika sociala grupper, men en individ kan även anpassa sig. Individer 
kan agera på olika sätt för att försöka styra och kontrollera intrycket som omgivningen 
får av personerna (Goffman, 2009, s. 22). Detta kan resultera i att en konsumentroll antas 
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av den yngre generationen i större omfång eftersom att de vill passa in i en sociala grupp 
och genom sitt agerande påverka intryck som andra personer får av individen.  
 
Vad gäller resultatet från den andra delen av analysen, som diskuterar de bakomliggande 
faktorerna, har Teknikens påverkan en stor inverkan på individens antagande av 
konsumentrollen, beroende på i vilken utsträckning som individerna använder sig av 
internet och sociala medier. Här har de två generationerna skildrande relationer till 
tekniken, vilket är en bakomliggande faktor till varför ett antagande av konsumentrollen 
skiljer sig åt mellan dem. McCall och Simmons (1978, s. 67–69) säger att individer väljer 
att spendera tid med personer som stärker sin egna identitet. Individer umgås med 
personer som de tycker om och känner samhörighet till, för att således kunna förstärka 
sin egna identitet. Varför relationen till tekniken skiljer sig åt mellan dessa generationer, 
utöver om de har vuxit upp med den eller inte, kan vara med vilka en individ väljer att 
spendera sin tid med. Den äldre generationen säger att de spenderar tid med sin familj 
och vänner när de har tid över i större utsträckning än vad de yngre säger. Detta kan även 
återkopplas till att de yngre använder sig av internet i större omfång och därför befinner 
sig mer av den yngre generationens vänner inom olika sociala plattformar och de umgås 
med varandra genom sociala medier. Medans den äldre generationen föredrar att spendera 
fysisk tid med personer. Här tenderar därmed de individer som accepterar tekniken och 
använder sig av den komma att anta en konsumentroll mer frekvent.  
 
Upptäckten av ett visst behov var även denna en bakomliggande faktor till individens 
antagande av en konsumentroll. Den äldre generationen köper kläder när ett internt behov 
uppstår. Alltså om ett plagg har gått sönder, inte längre passar eller om man inte har något 
liknande i sin garderob som individen är i behov av. Vad gäller de yngre generationen så 
skapar dem ett behov genom externa stimuli, vilket inkluderar påverkan från yttre faktorer 
såsom influencers, sociala medier och sales promotion. Detta kan återkopplas till 
teknikens påverkan då användning av sociala medier eller teknik i allmänhet kan påverka 
externa stimuli, vilket således kan påverka konsumentrollen. Den yngre generationen är 
mer trendmedveten. Detta kan, som nämnt tidigare, bero på att de vill tillhöra en viss 
grupp. Några respondenter i den äldre generationen säger sig tidigare ha varit 
trendmedvetna, men att det nu värderar kvalitet och passform i större utsträckning. Det 
visar därmed på att roller är föränderliga och vad individen prioriterar förändras beroende 
på situation i livet (McCall & Simmons, 1978, s. 68–70). Om denna studie utförs på 
liknande vis, med samma respondenter, om trettio år, kan de yngres inställning till trender 
förändras. Det kan uppkomma nya roller som prioriteras högre än konsumentrollen och 
därmed trenders påverkan.  
 
Enligt temat Det lägsta priset är det bästa, eller? visade det sig att individer som är mer 
priskänsliga indikerade vara de som använde sig av sociala medier mer frekvent, samt att 
de därmed även påverkades av sales promotion i en större grad. Det är det yngre 
generationen som värderar priset i större utsträckning. Detta påstående styrks även av 
Hervé och Mullet (2009, s. 302–306), som visar att yngre individer värderar priset högre 
och att äldre individer värderar passform i samband med klädköp. Valaei och Nikhashemi 
(2017, s. 537) påvisade även dem att pris var en viktig faktor för yngre individer.  
 
Det avslutande temat som framkom var När individen har tid över, som är en av de 
bakomliggande faktorerna till när en individ antar en konsumentroll. Här handlar det om 
vad individen gör på fritiden, och den äldre generationen tenderar att ha mer tydliga roller 
och väljer att inte anta en konsumentroll i alla lägen. Vad gäller generation Z påverkas 
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individerna av det teknologiska användandet i och med att de ständigt kan handla på 
internet, de köper kläder med sina vänner eller när de har tråkigt. Klädköp har blivit ett 
intresse samt att de i vissa fall kan handla kläder på jobbet. Klädköp är därmed närvarande 
hos dem på ett sätt som inte gäller för generation X, vilket därmed påverkar den tid som 
individen antar en potentiell konsumentroll. Som nämnt i teoriavsnittet, diskuteras det om 
hur roller kan vara situationsberoende och att de är föränderliga. En roll kan förändras 
under en människans livstid och behöver inte vara konstant. Beroende på situation kan 
rollen förändras eller helt försvinna (McCall & Simmons, 1978, s. 68–70). 
Konsumentrollen kommer därför att vara olika beroende på vilken individ som är i 
centrum. Den är föränderlig, och behöver inte vara densamma i följd av att individens 
situation förändras. Detta kan vara i följd av att individen blir förälder, och väljer att 
prioritera den rollen högre upp i hierarkin än konsumtion och tanken om konsumtion. 
Eftersom att den yngre generationen använder sig av internet och den virtuella butiken i 
betydligt större utsträckning än den äldre generationen har de en annan möjlighet att anta 
en potentiell konsumentrollen. Därmed kan även denna konsumentroll överlappa andra 
roller i individens vardag. Detta eftersom att det är mer lättillgängligt att handla kläder 
och söka information om kläder på internet än i fysisk butik, där det finns fler faktorer att 
betrakta. Det kan handla om öppettider eller resor till butiken (Hsiao, 2008, s. 88). Här 
blir det tydligt att den yngre generationen i större mån överlappar sina roller än den äldre.  
 
Hållbarhet var en aspekt som endast uppkom i samband med intervjuerna med de yngre 
respondenterna i denna studie. Denna aspekt togs inte med i analysen eftersom att det inte 
nämndes i intervjuerna med de äldre respondenterna. Det är därmed svårt att dra slutsatser 
angående hållbarhetsperspektiv. Ett antal individer i generation Z tänkte över sin egna 
påverkan på jorden samt att de värderade goda arbetsförhållanden under klädtillverkning. 
Detta kan vara en reaktion av den ständiga uppkoppling som den yngre generationen har 
och att de genom internet får information om hur människor behandlas inom industrin 
samt att de konsumtionsval som faktiskt gör kan påverka jordens välbefinnande. 
Hållbarhet var något som aldrig nämndes av någon individ från den äldre generationen. 
Det är därmed av vikt att belysa detta då den yngre generationen har ett medvetande i de 
val de gör när de konsumerar kläder och väljer att se till miljön och inte enbart åt sitt egna 
behov. Denna generation valde även att handla på secondhand, vilket inte nämndes en 
gång av den äldre generationen. Detta kan vara i följd av den begränsade ekonomin den 
generationen hade samt att ett antal respondenter värderade jordens välmående.  
 
Det som denna studie har presenterat är endast ett litet skrap på ytan av detta ämne. I följd 
av tidsbristen fanns det inte möjlighet till att göra en mer utförlig studie, men vi anser att 
det resultat vi lyckats generera är både intressant och aktuellt. Detta då det ständigt 
förändrade samhället och den pågående utvecklingen öppnar fler möjligheter och 
tänkbara utfall. Beroende på generationers olika relationer till tekniken är det därmed av 
vikt för företag att förstå hur individer i olika situationer och förutsättningar agerar 
angående konsumtion.  
 
Begreppet konsumentroll är som tidigare nämnt konstruerat av oss, och genom 
begränsningar som vi valt att göra för denna studie så finns det såklart mer att undersöka. 
Detta ämne är både givande och intressant från ett företagsekonomiskt perspektiv, men 
även utifrån ett sociologiskt perspektiv. Det visar vikten av att se “gränser”, där olika 
perspektiv kan ge betydelsefulla insikter som kan vara gynnsamt för fler personer. Utöver 
de aspekterna har denna studie endast sett till människor i Umeå och i centrala delar. Det 
är inte representativt för hela Sveriges befolkning men däremot har denna studie givit en 
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ny insikt om ämnet. Det kan därför vara intressant att undersöka större områden i Sverige 
eller olika delar för att se om det finns likheter och att de resultat som presenteras i denna 
studie kan likna de resultaten.  
 
I det inledande avsnittet av denna studie presenterades det en forskningsfråga som 
undersökte huruvida det existerade en skillnad mellan när generation X samt generation 
Z antog en konsumentroll. Om så var fallet, vilka bakomliggande faktorer fanns det i så 
fall till det utfallet. Resultatet av denna studie visar att det finns skillnader mellan 
generationerna när individer är en konsument och inte, givet när, var och hur en individ 
väljer att anta en konsumentroll. De bakomliggande faktorerna var hur generationerna 
skapade ett behov av ett klädesplagg, om de handlade på fysiska butiker eller på internet, 
hur bekväma de känner sig i förhållande till tekniken samt vilka faktorer som värderas 
högt i samband med ett köp av kläder. Avslutningsvis har denna studie resulterat i en 
större förståelse för hur olika generationer antar en konsumentroll och framförallt när det 
sker.  
 
Även måste samhällelig och etisk relevans diskuteras givet denna studies resultat. För att 
för en stund helt tänka bort virtuella butiker, och enbart tala om fysiska butiker finns det 
restriktioner till när en individ aktivt, passivt eller omedvetandes kan anta en 
konsumentroll. Här handlar det om att fysiska butiker har öppettider, vilket gör att man 
ej kan handla under de timmar som butiken har stängt. Vidare finns det även regler för 
när personer får knacka på dörren hemma hos individer för att göra reklam, samt att en 
individ själv kan välja att sätta upp en lapp med “ej reklam” på sin brevlåda. Därmed 
finns det ett antal val för individen att välja om den vill anta en konsumentroll eller inte. 
När tekniken nu kommit att utvecklas, och där virtuella butiker ökat explosionsartat kan 
företagen påverka individen jämt och ständigt i större utsträckning än tidigare, och direkt 
tillfälle ges för företaget att påverka individen att anta en konsumentroll. Den etiska 
frågan är därmed hur långt detta kommer att få fortgå? Kort sagt finns det möjligheter för 
företag att oavbrutet vara närvarande hos individen genom det virtuella rummet. Är det 
verkligen etiskt korrekt att individen ska på egen hand avgöra och lära sig att stå emot 
denna påfrestelse som företag ständigt försöker att frambringa och sprida, för att inte anta 
en konsumentroll?    
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8. Appendix  
 

 
8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Finns det någon skillnad mellan generation X och generation Z gällande när man intar en 
konsumentroll? Om så är fallet, vad finns det för underliggande faktorer?  
 
Bakgrundsinformation  
Kön: Kvinna eller man  
Åldersspann: 20–25 eller 50–55 år  
Bransch:  
 
Bakgrundsinformation 
 

• Berättar om studien och frågar öppna frågor angående vad respondenten gör på 
fritiden, familjesituation, vem personen är, hur hen ser på teknologiska 
utvecklingen. 

• Försöker att ta reda på personens olika roller som hen anser sig ha i sitt liv och 
ställ konsumentrollen i kontrast till de andra, fråga om dessa 
överlappar/konkurrerar varandra eller inte.  

 
När individen är en konsument  

1. ‘När’ köper du kläder? (Identitet / tid) 
2. ‘När’ under dagen tänker du på att köpa kläder?  

o Är det något speciellt tillfälle eller något speciellt som händer just då?  
o Får du post/mail, erbjudanden, sociala medier, TV, andras åsikter? (Sales 

promotion / teknik / influencers) 
3. ‘När’ har du möjlighet att köpa? (Tid / identitet) 

o Till exempel vid vilka tillfällen på dagen shoppar du?  
o Vid vilka tidpunkter och vad är anledningen till detta?  
o  

Var individen är en konsument  
1. På vilka platser föredrar du att köpa kläder? (Identitet / teknik) 

o Och varför på just den platsen och på det viset?  
o Är det i en fysisk butik eller på internet?  
o Om du handlar på internet, vart befinner du dig då? På kontoret, hemma, 

i soffan, i sovrummet, tillsammans med andra eller själv?  
2. Kan du berätta nån gång när du väljer att inte inta en konsumentroll? (Identitet / 

tid) 
o Vad är det som är viktigt för dig då, och vad lägger du tiden på istället?  

 
Hur individen väljer att vara en konsument 

1. Kan du berätta om ett tillfälle när du kom på att du var i ett behov av ett 
klädesplagg, alltså när “kommer du på” vad du vill ha? (Köpbeteende) 

2. Vad driver dig när du handlar kläder? (Köpbeteende / identitet / sales promotion 
/ tid) 

o Är det behov, varumärket, pris och tillgänglighet, variation eller något 
annat som avgör vad du köper?  
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3. Är det någon gång när du köpt ett klädesplagg som du sedan känner oro eller ånger 
över? (Köpbeteende) 

o Kan du ge ett exempel?  
o Vad beror i så fall det på?  

4. Hur söker du information om ett klädesplagg? (Teknik / influencers / sales 
promotion) 

5. På vilket sätt påverkas du av folk i din närhet, dagens samhälle och sociala medier 
när du gör dina inköp? (Influencers / identitet / teknik) 

o Kan du berätta om ett sådant tillfälle.  
6. Vad är viktigt för dig när du handlar kläder? (Identitet) 

o Är det prioritet att du får tillgång till varan direkt eller är priset viktigast? 
o Finns det något annat du tycker är viktigt när du handlar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


