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Sammanfattning 

Denna studie undersöker om det kan påvisas en koppling mellan menstruationscykeln och 

hedonistiskt köpbeteende, samt få reda på vilka känslor dessa köp är kopplade till. Metoderna 

som använts är av kvantitativ och kvalitativ natur. Deltagarna består av fem kvinnor i åldern 

25-35 år och är boende inom det geografiska området Norrbotten. Ingen av deltagarna har 

barn och använde heller inte något hormonellt preventivmedel under studiens tidsspann. Den 

kvantitativa metoden innebar en insamling av alla inköp utförda under två sammanhängande 

menstruationscykler per deltagare. Materialet över inköpen samlades in genom att deltagarna 

redovisade sina registrerade kortköp via sin internetbank, synkroniserat med 

menstruationscyklerna. Därefter fick deltagarna redovisa vilka köp de själva upplevde som 

hedonistiska. Den kvalitativa undersökningen bestod av ett webbaserat frågeformulär som 

behandlade deltagarnas känslotillstånd kring hedonistiska köp. Resultatet av studien visade att 

deltagarna utförde flest hedonistiska inköp under deras luteala period i menstruationscykel 

och kategorin av produkter som deltagarna fann mest hedonistiskt var mat relaterade. Deras 

känslor före, under och efter ett hedonistiskt köp var i merpart positivt betingade känslor. 

Nyckelord: hedonistisk, menstruationscykel, känslor, upplevelse, köpbeteende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This study is about finding out if there is a connection between women’s menstrual cycle and 

hedonic buying behavior. The study also investigates what sort of emotions the participants 

experience in their hedonic consumption. The methods used in this research was both 

quantitative and qualitative. The participants of the research were five women in the age 

between 25-35 years old. All the women are from within the geographical area of Norrbotten. 

The participants do not have any children and did not use any hormonal based contraceptive 

during the study. The quantitative part of the research was the gathering of all of the 

participant’s purchase made under two coherent menstrual cycles. The collection of the data 

was made through participants presenting their recorded purchase on their bank account. 

During the gathering of the data the participants were asked which purchases they perceived 

as hedonic purchase in their own opinion. The qualitative method entailed a web based 

questionnaire, that regarded the participant’s emotional states before, during and after a 

hedonic purchase. The results of this research shows that the participants executed most of 

their hedonic purchases in the later part of their menstrual cycle, called the luteal phase. The 

category that showed to be the most frequent was food related items. The women’s emotional 

state before, during and after a hedonic purchase were mainly positively related emotions. 

 

Keywords: hedonic, menstrual cycle, emotions, experience, buying behavior 
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1. INLEDNING 

“What people really desire are not products but satisfying experiences. People want products 

because they want the experience bringing services which they hope the products will 

render.” (Abbott, 1955, s. 40) 

I konsumtionssamhället är det en hög konkurrens mellan företagen i att fånga konsumenternas 

intresse i den utsträckning som krävs för att få kunden att genomföra köpet av produkten eller 

tjänsten, det krävs mycket information om kunderna (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 

2002).  Eftersom dagens samhälle har blivit mer jämställt har kvinnor nu möjlighet att 

konsumera med samma förutsättningar som män, vilket har lett till att kvinnornas köpkraft har 

ökat. Om företagen skulle ta vara på denna nya situation skulle de med fördel kunna utöka sin 

marknad i en stor skala. I och med detta blir den psykologiska aspekten av kvinnans köpkraft 

viktigare att få en ökad förståelse för menar Back & Granlund (2015). Enligt Fill (2013) finns 

en mängd olika köp som kan uppbringa höga nivåer av engagemang hos köpare beroende på 

vilken emotionell inverkan det har på köparen. Den här typen av köp benämns som 

hedonistisk konsumtion och refererat från Hirshmann och Holbrook (1982) från Fill (2013) 

beskriver detta konsumentbeteende som aspekter relaterade till flera sinnen, den egna fantasin 

och de känslomässiga upplevelserna kring produkten. 

Denna rapport syftar till att ta reda på vilken period i menstruationscykeln kvinnor utför flest 

hedonistiska köp, vilken typ av produkt som föredras och hur kvinnornas känslomässiga 

upplevelse är före, under och efter ett hedonistiskt inköp. ”Hedonism-är ett begrepp inom 

psykologin som talar för att det enda målet människor har med sina handlingar är att uppnå 

lust eller lycka för sig själv” (NE, 2016). I denna studie utgår vi både från ett biologiskt 

perspektiv och ett subjektivt perspektiv. Med det biologiska perspektivet syftar vi till att se  

ett samband mellan det unika fenomenet för kvinnor, menstruationscykeln och köpbeteende. 

Det andra perspektivet vi utgår från är individens subjektiva upplevelse kring vad som är 

hedonistiska inköp, samt deras egna känsloupplevelser kring dessa köp.  

Vi har valt att koppla ihop vår studie med två upplevelseteorier. Gelters (2015) modell som 

delar upp en upplevelseproduktion i den fysiska platsen där gästen deltar samt den inre 

biologiska, kroppsliga och mentala psykologiska upplevelsen. Med modellen som grund ville 

vi undersöka om det biologiska kan spela en roll i vad deltagarna gör i den fysiska världen. 

Med andra ord, om menstruations cykel kan spela en roll i deltagarnas hedonistiska 

köpbeteende. Vi har även valt att koppla den subjektiva upplevelsen som deltagarna har till 
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Mossbergs (2003) teori om de olika känslotillstånden, före, under och efter en upplevelse. Vi 

syftar till att utgå från denna teori när det gäller deltagarnas känslotillstånd i samband med ett 

hedonistiskt inköp. 

Intresset för ämnet framkom av frågeställningar kring våra egna hedonistiska köp kopplat till 

våra menstruationscykler. Känslan av att vilja unna sig produkter eller upplevelser verkade 

vara starkare vid vissa tillfällen ansåg vi enligt egen erfarenhet. Men även generella samtal 

med olika kvinnor om deras känslor och köpbeteende genom menstruationscykeln bidrog till 

intresset.  

Genom denna studie skulle företag som har samma eller liknande målgrupp som vi har 

undersökt, möjligtvis få en fingervisning i vad målgruppen känner och önskar av sin 

hedonistiska konsumtion. Därav skulle företag eller organisationer få möjlighet att exempelvis 

anpassa produkter eller förbättra sin kommunikation till sin målgrupp för att få utföra fler 

affärer. 

 

2. BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras en inblick i upplevelseindustrin, upplevelseekonomin samt 

utbildningen Projektledare inom upplevelseproduktion vid Luleå Tekniska Universitet. Vidare 

tar vi upp tidigare forskning inom ämnet vi valt. 

Algotson & Daal  (2007) nämner upplevelseindustrin som ett valt samlingsnamn för att 

beskriva företag och människor som arbetar med att skapa och/eller leverera upplevelser och 

gör det med ett kreativt förhållningssätt. Upplevelseindustrin har vuxit sig stor i Sverige, de 

olika branscherna som räknas in under denna kategori sysselsätter ca 280 000 personer (ibid). 

På senare år har det dock skett en förändring i vad som kan kallas för produktion- konsumtion 

relationen, kunderna är inte längre anonyma utan ses istället som unika och detta leder till att 

det mer och mer skapas individuella lösningar för varje unik kund (Mossberg, 2003).  

Inom denna industri finns även upplevelseekonomin som Christensen (2009) beskriver på 

detta sätt: ‘’Medan råvaror är utbytbara, varor materiella och tjänster immateriella, så är 

upplevelser minnesvärda’’. Enligt Pine and Gilmore (1999) räknas upplevelseekonomin som 

ett fjärde ekonomiskt område separerat från råvaror, varor och tjänster, något som företag 

över åren blivit allt bättre på att nyttja, ett exempel på detta är födelsedagskalas då föräldrar 

gick från att köpa en kakmix och baka tårtan själv till sitt barn, till att köpa en färdig tårta, till 
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att sedan betala ett företag för att anordna den ultimata födelsedagsupplevelsen (ibid). Enligt 

Christensen (2009) är upplevelsen ett ekonomiskt värde som läggs på en produkt eller något 

som lever upp till samma värde. I utvecklade länder där befolkningen är rikare och har fått 

alla materiella bas behov uppfyllda, fokuserar människorna mer på självförverkligande och 

personlig utveckling. Därför bör företagen satsa på att skapa “kund unika värden” upplevelser 

som når den unika individen. En sån upplevelse är specifik för en unik kund och når dem vid 

ett specifikt tillfälle som passar dem, den har också unika karaktärsdrag designade för att möta 

den specifika kundens behov och försöker aldrig vara mer eller mindre utan precis vad 

kunden vill ha (Pine & Gilmore, 1999). När en produkt eller tjänst blir skräddarsydd efter 

dessa kriterier har en personlig service skapats, detta ökar då sedan automatiskt på det 

ekonomiska värdet hos upplevelsen (ibid). 

För att tillföra till denna bransch skapade Luleå Tekniska Universitets institution för konst, 

kommunikation och lärande som är belägen på Musikhögskolan i Piteå utbildningen 

Upplevelseproduktion år 2002. Detta är universitetets egen beskrivning av vad en 

upplevelseproducent gör:   

‘’ En upplevelseproducent skapar det människor drömt om att få uppleva, det människor 

kommer att minnas och berätta om för släkt och vänner. Att producera upplevelser som 

berikar, utvecklar och bidrar till människors livsstil och image - vilket drömjobb! ’’ - LTU, 

2014 

 

2.1 Tidigare forskning 

Här redovisas det vi funnit via vår systematiska sökning, sökningen innebar användandet av 

sex olika kombinationer av sökord genom tre olika databaser (se bilaga 1). Eftersom 

forskningen är relativt begränsad inom området har vi valt att även ta med forskning som 

indirekt är relevant för vår undersökning. 

Även om mycket forskning finns om hur kvinnans menstruationscykel påverkar bland annat 

beteende och preferenser är kopplingen mellan menstruationscykeln och konsumtion relativt 

outforskat detta enligt Gangestad, Garver-Apgar, Simpson & Cousins (2007, som är refererad 

i Saad & Stenström studie, 2012). I Saad & Stenströms (2012) studie undersöks en grupp av 

kvinnor som ombeds att notera sina köpbeslut under 35 dagar. Studien visade att 

matrelaterade köp ökade under den luteala fasen i menstruationscykeln och att 

skönhetsrelaterade köp ökade under den fertila perioden. Med andra ord, matrelaterade köp 
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ökade vid tiden efter ägglossning och före menstruation och skönhetsrelaterade köp kring 

ägglossningstiden. En annan forskning av Faraji-R,  Moeini-Jazani och Warlop (2013) 

föreslår att kvinnors val av belöningar nära ägglossningsperioden är av mer varierande slag än 

i de icke fertila perioderna i menstruationscykeln. Forskarna undersökte val av partner som 

kvinnorna ville gå på dejt med och val av hedonistiska matrelaterade produkter. Forskningen 

visade att kvinnorna var mer varierade i sina val av partner att gå på dejt med och valde fler 

olika sorters smaker av glass under deras fertila period. En annan studie visar att kvinnor vid 

ägglossning tenderar att köpa varor som de själva betraktar som lyx köp (Lens, Driesmans, 

Pandelaere & Janssens, 2011).    

Vid studier om hormonell påverkan vid kvinnors köp fastställer forskarna att höga nivåer av 

oxytocin och vasopressin kan påverka kvinnorna att köpa produkter som hjälper dem att nå en 

högre kvalité av omvårdnad av både deras partner såväl som de eventuella barn kvinnan kan 

ha (Durante, Griskevicius, Hill, Perilloux, & Li, 2011). Kopplat till menstruationscykeln så 

kan det nämnas att oxytocin nivån i kroppen tilltar när östrogenet ökar och detta inträffar 

bland annat när en kvinna har ägglossning Wikipedia (2016). Thomas, Météreau, Déchaud, 

Pugeat och Dreher (2014) har undersökt huruvida hormontillförsel i tidigt skede av 

klimakteriet påverkar gensvaret från belöningssystemet i hjärnan som står i förbindelse till 

människans motivation och hedonistiskt beteende. Metoden var att använda placebo och 

verklig hormontillförsel av progesteron och östrogener, sedan därefter använda hjärnscanning 

för att mäta resultatet. Studien visade att de deltagarna som fått hormontillförseln visade ett 

större gensvar från belöningssystemet i hjärnan. Även enligt andra forskare, Toffoletto, 

Lanzenberger, Gongnell, Sundström-Poromaa och Comasco (2014) så påverkar östrogen och 

progesteron den kvinnliga hjärnan, studien påvisar att aktiviteten i hjärnan varierar när 

kvinnan befinner sig den follikelfasen och den luteala fasen. Vilket innebär i slutet och i 

början på menstruationscykeln, detta menar författarna stärker vikten i att ta 

menstruationscykeln i beaktande när det gäller beteendevetenskaps studier exempelvis. Även i 

en studie med översikt av tidigare forskning så menar Sacher, Okon-SInger och Villringer 

(2013) att menstruationscykelns variation av hormoner spelar en roll kvinnors kognition och 

känslotillstånd. Neurologisk forskning visar att många olika områden i hjärnan påverkas av 

variationerna av de olika könshormonerna och att de flesta av dessa områden har till stor del 

att göra med perception, hur man processar känslor och hur man reagerar på känsloladdad 

information. Författarna menar att även om forskningen kring ämnet fortfarande är ganska 

sparsam så pekar det mot att hormonerna som flukterarar under en kvinnans reproduktiva 
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ålder kontrollerar det känslomässiga beteendet. I en studie gjord av Sakaki och Mather (2012)  

innebar en översikt på tidigare forskning och utfördes i syfte för att se huruvida kvinnor 

reagerar på belöningar beroende på vilken period i menstruationscykeln de befinner sig i. 

Resultatet av översikten gav en bild av att könshormonerna östrogen och progesteron har 

motsatta reaktioner till känslomässig negativ stimuli och positiv stimuli. Reaktioner till 

negativ stimuli verkar minska av östrogenet men öka av progesteronet. Reaktioner till positiv 

stimuli verkar stärkas av östrogen medans progesteronet verkar minska reaktionen till positiv 

stimuli. 

I en annan studie som behandlar ämnet depression hos kvinnor i fertil ålder, påvisade 

resultatet att det finns en koppling mellan kvinnors depression och vissa typer av östrogener. 

Mer specifikt pekar studien mot att det finns ett samband mellan ökad depression och 

minskade östrogennivåer enligt Borrow och Cameron (2014). Dock så finns även studier som 

motsäger dessa resultat i viss bemärkelse, författarna Romans, Clarkson, Einstein, Petrovic 

och Stewart (2012) visar genom att granska litteratur och artiklar att negativa känslotillstånd 

som sägs är kopplat till menstruationscykeln inte går att bevisa genom den forskning som är 

gjord idag. Författarna menar att kvinnor som har ett negativt känslotillstånd som är på grund 

av menstruationscykeln är felaktigt, det som många känner till som PMS. Det finns ingen 

konsensus i forskningen och författarna menar att detta är en felaktig myt som vuxit fram 

genom tiden. Även en ytterligare studie av Schwartz, Romans, Meiyappan, De Souza och 

Einstein (2012)  menar att det inte finns någon konsensus i att könshormoner påverkar 

kvinnors humör negativt och att den forskning som finns är undermålig. Studien undersöker 

därför huruvida könshormoner påverkar kvinnors humör. Forskningen påvisar i sitt resultat att 

kvinnors humör har mer koppling till stress och fysisk hälsa medans könshormoner har en 

väldigt liten påverkan i jämförelse.  

 

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan vi se att merparten av den tidigare forskningen tyder på att hormoner 

som förekommer under menstruationscykeln kan påverka kvinnor i deras köpbeslut, känsloliv 

och hjärnans aktiviteter. Även om det också förekommer forskning som delvis säger det 

motsatta så anser vi att forskningen som påvisar resultat att hormoner kan påverka kvinnor på 

både negativa och positiva sätt är mer överhängande.  
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3. TEORI 

I detta avsnitt presenteras de upplevelseteorier som har använts som grund i analysen av 

resultatet, samt en insikt i hur kvinnans menstruationscykel fungerar. 

3.1 Personal Philosophical Conceptualization 

Gelters (2015) modell (se figur 3.1) är inte publicerad och enligt H. Gelter (personlig 

kommunikation, 2016) har vi tillåtelse att tolka modellen själva. Modellen beskriver 

begreppet “upplevelseproduktion”. Vi tolkar att Gelter (2015) beskriver “Backstage” som det 

yttre faktorerna som kan påverka en upplevelseproduktion. Den beskrivs även som 

”Experience staging” vilket vi tolkar som omvärlden med dess variabler som skapar 

förutsättningarna för exempelvis en upplevelseproducent att genomföra en god kvalitet på en 

produktion.  

Vidare beskrivs upplevelsen ur ett gästperspektiv och benämns “Frontstage” (se figur 3.1). 

Enligt vår tolkning så kopplar ”Frontstage” till den fysiska platsen eller miljön men även vad 

gästen fysiskt gör för att ta del av upplevelsen. Den beskrivs även som ”Experience Design” 

vilket vi tolkar som ”rummet” eller platsen som upplevelsen skapas på.  

“Innerstage” syftar till den inre biologiska, kroppsliga upplevelsen och den kognitiva, 

emotionella upplevelsen som gästen har. Den beskrivs även som ”Experience Enhancement”, 

som vi tolkar som att gästens känslomässiga tillstånd och fysiska tillstånd kan förbättra 

gästens upplevelse.  

Vi syftar till att koppla ”Innerstage” till ”Frontstage” i vår studie. Vilket betyder att vi 

undersöker huruvida ”Innerstage” påverkar vad gästen gör i ”Frontstage”. Med andra ord, 

huruvida det biologiska fenomenet, menstruationscykeln kan påverka hur deltagarna i studien 

agerar i den fysiska världen.  
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Figur 3.1 Modell över begreppet upplevelseproduktion (Gelter,2015). 

 

3.2 Mossbergs teori om upplevelsens tre faser 

Mossberg (2003) beskriver att en upplevelse kan delas upp i tre faser: före upplevelsen, under 

upplevelsen och efter upplevelsen. Varje fas kan också beskrivas vidare i olika steg. Nedan 

beskrivs de olika faserna i korthet: 

Före upplevelsen: De olika anledningarna som gör att vi påbörjar ett köp påverkas av vårt 

engagemang, social acceptans, fysisk omgivning, individuella behov och spänningsmoment.  

Under upplevelsen: I Mossberg (2003) finns en referens till Wang (2002) där ‘’peak 

consumption’’ beskrivs som ett tillstånd där individen ‘’lever livet’’ och romantiserar, i detta 

tillstånd släpper individen tag om de eventuella ekonomiska begränsningar som finns i 

vardagen och blir en hedonist. I Mossberg (2003) finns även en referens till Hanefors (1995) 

denna fas tar även Mossberg (2003) med Hanefors (1995) beskrivning av Flykt och 

kompensationsmotiv i samband med resor men Mossberg (2003) menar även att detta är 

relevant att ta i beaktning vid upplevelser också. Jämfört med det vardagliga livet där det 
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endast finns ett begränsat utrymme för egen beslutsfattning och påverkan så finns det desto 

mer rum för detta under fritiden. 

Efter upplevelsen: Väl hemma blir hur vi värdesätter upplevelsen eller köpet viktigt, positiva 

känslor såväl som negativa påverkar framtida intentioner, lojalitet och vår uppfattning om 

destinationen eller verksamheten. 

I vår studie jämför vi Mossbergs (2003) teori med den känslomässiga upplevelsen deltagarna 

säger sig ha före, under och efter ett hedonistiskt inköp. 

 

3.3 Menstruationscykeln 

Menstruationscykelns förlopp stimuleras genom tillförsel av de hormoner som finns i 

kroppen. De hormoner som kontrollerar menstruationscykeln kommer från hypofysen i 

hjärnan och från äggstockarna. De huvudsakliga hormonerna som produceras via 

äggstockarna är det kvinnliga könshormonet östrogen och gulkroppshormonet progesteron 

(Medikon, 2009).  Enligt Setterberg (2011) så räknas menstruationscykelns längd från 

menstruationens första dag till sista dagen innan nästa menstruation, längden på cykeln 

varierar, men en genomsnittlig cykel är 28 dagar. Cykel kan delas in i tre olika faser: 

menstruationsfasen, tillväxtfasen och sekretionsfasen.  

Enligt Setterberg (2011) så varar menstruationsfasen ungefär fyra till fem dagar, (se figur 

3.2). Tillväxtfasen påbörjas efter detta och generellt inleds den mellan dag 5 och 14. Fasen 

innebär att hypofysen i hjärnan sänder ut ett follikelstimulerande hormon (FSH) till 

äggstockarna. Detta hormon gör att äggceller mognar och bildar en follikel (blåsa) runt 

äggcellerna. Själva follikeln producerar fram hormonet östrogen, detta hormon gör att 

livmodern blir beredd att ta emot en befruktad äggcell. Östrogen i sig, är inte ett enda hormon, 

utan en hormonklass som bland annat kontrollerar den kvinnliga sexuella utvecklingen och 

ger tillväxt och funktion åt de kvinnliga könsorganen. De östrogena hormonerna innefattar 

östradiol, östriol och östron. (ibid) 

Som en effekt av att östrogenet stiger så upphör hormonet FSH att sändas ut, istället sänder 

den ut ett luteiniseringshormon (LH) för att få äggblåsan eller follikeln att brista och slunga ut 

äggcellen till äggledaren (ibid). Det är här ägglossningen sker och det är ungefär 14 dager före 

varje menstruation, den perioden som infaller före ägglossning varierar ofta men perioden 

från ägglossning fram till nästa menstruation är oftast konstant (Vårdguiden, 2015). Som figur 

3.2 visar så räknas det biologiska fertila fönstret som 6 dagar under menstruationscykeln, det 
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innebär att en kvinna är fertil från 5 dagar innan ägglossning dagen, vilket betyder 6 dagar 

totalt menar även författarna Ecochard, Duterque, Leiva, Bouchard & Vigil (2015). 

Av den tomma follikeln bildas en gulkropp som sänder ut mängder av gulkroppshormonet 

progesteron. Progesteron produceras främst i äggstockarna, även mindre mängder produceras 

fram i binjurarna och stora mängder av hormonet kommer av moderkakan under graviditeten. 

Sekretionsfasen kommer in ungefär dag 15 till dag 27, under denna tid i menstruationscykeln 

minskar östrogenet och progesteronhalten ökar enligt Setterberg (2011). Som figur 3.2 visar 

så infaller sekretionsfasen i menstruationscykeln som är illustrerad nedan, från dag 18 och 

framåt, det blir andra dagar än Setterberg (2011) beskriver eftersom författaren utgår från en 

genomsnittlig lång cykel på 28 dagar. Vidare så växer livmoderslemhinnan i kroppen och blir 

tjockare för att vara redo att bibehålla ett potentiellt foster. Om inget foster har bildats så 

innebär det en regression av gulkroppen och progesteronet minskar. Eftersom gulkroppen har 

slutat sända ut sitt hormon, har ingen befruktning skett och menstruationscykeln börjar om 

igen. 

 

Figur 3.2 Menstruationscykeln,  (Natural Cycles, u.å).                                                                                                                           
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4. PROBLEMOMRÅDE 

I detta avsnitt presenterar vi problemområdet, vilket syfte rapporten har, forskningsfrågorna 

samt vilka avgränsningar studien har. 

I dagsläget har företag knapphändig information om när kvinnor vill köpa och varför de 

köper. Kvinnor tar köpbesluten i två tredjedelar av fallen om man ser på hela världen. I 

västvärlden ligger det på 80 % och detta gäller både stora och småköp. Deras köpkraft växer 

men företag riktar fortfarande reklam som inte verkar tilltala kvinnliga målgrupper 

(Järvenhag, 2014). Som tidigare nämnt så är forskningen relativt outforskad när det gäller 

menstruationscykeln kopplat till konsumtion enligt Gangestad, Garver-Apgar, Simpson & 

Cousins (2007), som är refererad i Saad & Stenström studie, 2012). Även Pine och Fletcher 

(2010) hävdar i sin studie att menstruationscykeln påverkar beteende, såväl som psykiska och 

fysiska aspekter men att den eventuella påverkan på kvinnors ekonomiska beslut har till stor 

del ignorerats. Eftersom detta är ett ämne som är relativt outforskat så fann vi det intressant att 

se närmare på detta och att förhoppningsvis kunna bidra till upplevelseindustrins sätt att skapa 

köpupplevelser och kommunikation. 

 

4.1 Syfte 

Syftet med studien är att se vilket samröre menstruationscykeln kan ha med hedonistiska 

inköp och vilka känslotillstånd som är kopplade till inköpen. 

 

4.2 Forskningsfrågor 

 Vilken fas i menstruationscykeln utför deltagarna flest antal hedonistiska inköp? 

 Vad upplever deltagarna som mest hedonistiskt att köpa? 

 Hur är deltagarnas egna upplevda känslor kring deras hedonistiska köp? 

  

4.3 Avgränsningar 

 För att avgränsa oss har vi valt att se på deltagarna grupp och inte fokusera på 

individens hedonistiska konsumtion.  
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 Denna studie har inte för avsikt att bidra till den medicinska forskningen utan att 

tillföra kunskaper till upplevelseindustrin om hur man skapar en positiv köpupplevelse 

för kvinnor. 

 Denna studie tar inte till hänsyn alla köp utan enbart till de som deltagarna ansett vara 

av en hedonistisk natur. 

 I denna studie har vi valt att endast välja deltagare som ej använder sig av 

preventivmedel, därför tar vi inte upp hur sådana substanser eventuellt kan påverka 

hedonistisk konsumtion. 

 Vi undersöker inte vilken orsak som ligger bakom hedonistiskt köpbeteende, även om 

vi vill finna ett samband mellan menstruationscykel så undersöker vi inte på djupet hur 

hormoner kan påverka känslor och köpbeteenden. 

 Vi tar inte hänsyn till icke kommersiella hedonistiska upplevelser eller produkter. 

 

5. METOD 

I detta kapitel redogörs den valda forskningsfilosofin, forskningsansats, strategi, metodvalet, 

tidsperspektiv samt datainsamlingsmetod. Upplägget utgår från “The onion process” som 

introducerades av Saunders, Lewis & Thornhill (2009), som innebär att gå genom en process 

av olika stadium som genomförs innan datainsamlingen påbörjas. 

 

5.1 Forskning filosofi 

Den forskningsfilosofin som forskarna väljer innehåller antagande om världen, den filosofin 

som valts underbygger sedan valet av forskningsstrategi och metod enligt Saunders, Lewis & 

Thornhill (2009). Vi ansåg att det positivistiska synsättet passade in på vår första del av 

forskningen. Saunders, Lewis & Thornhill (2009) menar att denna filosofi används mycket 

inom naturvetenskapen och syftar ofta till att skapa generella lagar och den är ofta kvantitativ 

och objektiv. Den första delen av vår datainsamling var i huvudpart objektiv, den var mer 

faktabaserad än emotionellt baserad. Dock så kommer det subjektiva in i denna del också på 

grund av att vi tog reda på vilka köp deltagarna upplevde som hedonistiskt.  

 

Den andra delen av forskningen hade ett mer interpretivismiskt synsätt, hur människan tolkar 

världen och det som händer runt omkring dem Saunders, Lewis & Thornhill (2009). Vi ansåg 
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att även detta synsätt passade in i denna studie eftersom undersökningen till stor del ut på att 

se på deltagarnas subjektiva upplevda känslor kring deras hedonistiska konsumtion.  

 

5.2 Forskningsansats 

Vi valde att dra slutsatser genom att samla in information och data från urvalet, en så kallad 

induktiv ansats. Ansatsen innebär att samla in data och skapa mening och utveckla en 

förståelse Saunders, Lewis & Thornhill (2009). Eftersom vår vikt mestadels låg i att 

undersöka den subjektiva upplevelsen för deltagarna, passade ansatsen för denna studie. 

 

I forskningsfråga 1, har vi genom insamlat material av kvantitativ natur avgjort om det finns 

en fas i deltagarnas menstruationscykel där de utfört flest hedonistiska köp. Vi har kopplat 

Gelters (2015) modell om Personal Philosopical Conceptualization som handlar om de inre 

kroppsliga faktorerna och det yttre fysiska faktorerna i en upplevelse. 

 

I forskningsfråga 2 har vi genom det kvantitativa insamlade materialet sett på vilka inköp 

deltagarna ansett var av hedonistisk art. 

 

I forskningsfråga 3 har vi genom ett webbaserat frågeformulär sett på hur deltagarnas 

subjektiva upplevelse var kring sin hedonistiska konsumtion och undersökt om det fanns 

någon koppling till Mossbergs (2003) teori om de tre faserna: före, under och efter en 

upplevelse. 

 

5.3 Forskningsstrategi 

Etnografiska forskningar är starkast förknippat med induktiva ansatser och betyder att 

forskarna är fysiskt närvarande och observerar deras urval. Syftet med strategin är att se på 

deltagarna i dess naturliga miljö utan att göra intrång med forskningsverktyg. Naturalism är 

ett viktigt begrepp inom etnografiskt forskande, vilket innebär att studera något i dess 

naturliga form. Kvalitativa metoder är mest förknippat med denna typ av forskning men även  

kvantitativa metoder kan användas (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  
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Vi anser att denna forskningsstrategi stämde bäst överens med den studie vi har utfört. Vi är 

medvetna om att vi inte varit på plats och observerat våra deltagare i deras naturliga miljö, 

men vi anser att vår datainsamling innebar en viss typ av observation eftersom vi inte har 

gjort något intrång för att på något sätt påverka deras inköp. Vi har enbart observerat vad 

deltagarna köpt och sedan utfört en kvalitativ uppföljning av hur deras subjektiva upplevelse 

har varit. 

 

5.4 Metodval 

Eftersom vi har anpassat metoden till att svara på forskningsfrågorna valdes en blandad 

metod, detta innebär att forskare använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för 

att komma fram till resultat. Användningen av metoderna kan ske parallellt med varandra 

eller efterfölja varandra Saunders, Lewis & Thornhill, (2009). Vi valde att först utföra vår 

kvantitativa datainsamling och analysera denna separat. Därefter har en kvalitativ 

undersökning skett med den kvantitativa som grund. 

 

5.5 Tidshorisont 

En tvärsnittsstudie består ofta av en enkätundersökning som utvärderar en individs tankesätt 

eller förmåga vid ett visst tillfälle, men kan även innehålla en kvalitativ undersökning som 

förslagsvis en intervju. Den hävdar till att ge en samlad bild under korta tidsintervall 

Saunders, Lewis & Thornhill (2009). Eftersom vi samlade in data från deltagarna i studien 

från två menstruationscykler, vilket är innebär en period av sammanlagt 293 dagar och att vi 

sedan intervjuade dem om deras känslor kring köpen så anser vi att studien har en kort 

tidsepisod som undersöks och därför passade en tvärsnittsstudie bra.  

 

6. GENOMFÖRANDE 

Nedan beskrivs vilket urval som utfördes och beskrivning av hur den kvantitativa och 

kvalitativa materialinsamlingen gick till. 

6.1 Urval 

Ett subjektivt bekvämlighets urval utfördes, det subjektiva urvalet innebär att forskaren har en 

viss kännedom om de människor som ska undersökas och att forskaren medvetet valt dessa på 

grund av att den gruppen kan ge den mest värdefulla informationen (Denscombe, 
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2009).  Eftersom vi personligen känner merparten av urvalet bidrog det till att undersökningen 

underlättades då gruppen var mer hjälpsam och öppna för att dela med sig av information. 

Även om valet också var ett bekvämligheturval, som betyder att forskaren tar de människor 

finns tillhands (ibid) så fanns en avgränsning på vilka individer som valdes. Vi valde 

deltagare mellan 25-35 år gamla på grund av att ett sannolikt antagande om att kvinnor i en 

lite högre ålder har en mer medveten syn på sin menstruationscykel och sina känslor, vilket vi 

ansåg vara en fördel för vår forskning. Vi valde även medvetet bort de som hade barn 

eftersom vi ansåg att det möjligtvis skulle bidra till att prioriteringar förändras för individen. 

Även en avgränsning på personer som använde preventivmedel som innehöll 

hormonutsöndring valdes bort, då vi ville observera deras köp i ett naturligt tillstånd. Totalt 

valdes fem deltagare till studien, alla deltagare har heltidsarbete och sambo förhållanden. Ett 

undantag när det gäller sysselsättning fanns, eftersom en av deltagarna studerar. Vi resonerade 

att detta undantag kunde göras eftersom det inte bör påverka vid vilken fas i 

menstruationscykeln denna utför ett köp, men möjligtvis att de totala antalen hedonistiska  

inköp påverkas med tanke på en begränsad ekonomi.  

Innan den kvantitativa datainsamlingen har deltagarna tillgivits en uppgift som innebar att ta 

reda på deras längd på menstruationscykel i Januari och Februari månad. Deltagarna mottog 

även ägglossningstester i syfte för att få en tydlig mätpunkt i deras individuella 

menstruationscykel. Dock så använde ingen av deltagarna ägglossningstesterna på grund av 

glömska. 

 

6.2 Kvantitativ datainsamling 

En kvantitativ datainsamling över alla deltagarnas köp under två sammanhängande 

menstruationscykler som inföll under December år 2015, samt Januari och Februari år 2016 . 

Denna datainsamling genomfördes i April månad 2016 med samtliga deltagare. Insamlingen 

innebar att ta med alla köphändelser. Innan datainsamlingen påbörjades informerades 

deltagarna om definitionen av hedonistiska köp. ”Hedonism ett begrepp inom psykologin som 

talar för att det enda målet människor har med sina handlingar är att uppnå lust eller lycka 

för sig själv” (NE, 2016). Deltagarna ombads även att enbart gå utifrån deras subjektiva 

upplevelse kring vad som är hedonistiskt och inte hur omvärlden skulle värdera huruvida 

deras köp var hedonistiska eller inte. I datainsamlingen registrerades alla köp men enbart de 

köp som deltagarna upplevde som hedonistiska togs i beaktning. Datainsamlingen innebar att 

deltagarna vid skilda tillfällen såg på sin historik via sin internetbank och berättade vilka köp 
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som har utförts två månader tillbaka, detta synkroniserat med deras menstruationscykler. Efter 

varje uppräknat köp berättade deltagaren huruvida deras köp upplevts hedonistiskt eller ej (se 

bilaga 2). Ett försök med en annan metod utfördes innan vi tog beslutet att använda 

deltagarnas internetbank. Vårat första försök till att samla in data innebar att deltagarna själva 

skulle anteckna deras hedonistiska inköp synkroniserat med deras menstruationscykel, men 

denna metod fungerade inte eftersom deltagarna ofta glömde bort att anteckna. 

Det första steget i att koda av kvantitativ data som samlats in är att gruppera materialet så den 

blir lättare att förstå (Denscombe, 2009). Det första steget var att se på deltagarnas 

individuella menstruationscykler och kartlägga deras individuella faser. Eftersom 

ägglossningstesterna hade misslyckats gick vi enligt en generell regel som innebär att räkna 

från den sista dagen av menstruationscykeln (dagen innan nästa menstruation) och 14 dagar 

bakåt i tiden (Vårdguiden, 2015). På det sättet fick vi fram dagen för deras ägglossning. Vi 

valde sedan att dela in deras individuella menstruationscykler i tre olika faser. Detta innebar, 

tiden före ägglossning, tiden under ägglossning och tiden efter ägglossning. Det biologiska 

fertila fönstret räknas totalt som 6 dagar under menstruationscykeln, det innebär att en kvinna 

är fertil från 5 dagar innan ägglossning dagen, vilket betyder 6 dagar totalt enligt Ecochard, 

Duterque, Leiva, Bouchard & Vigil (2015). Detta är vad vi har utgått från när perioderna i 

deltagarnas menstruations cykler blivit indelade (se bilaga 2). 

I nästa steg analyserade vi antalet köp som deltagarna ansåg vara hedonistiskt och delade in 

dessa under deras individuella faser i menstruationscykeln. Efter analysen av vilka produkter 

eller tjänster som deltagarna upplevde som hedonistiska inköp, formades en kategorisering av 

köpen. De olika produkterna och tjänsterna som deltagarna köpt delades in i matrelaterade, 

skönhetsrelaterade, hemrelaterade och nöjen (se bilaga 2). Denna kategorisering gjordes av 

oss själva och ingen värdering från deltagarna tog plats. Antalet individuella köp och 

kategorin av köp sammanställdes synkroniserat med de olika faserna i menstruationscyklerna. 

Nedan beskrivs hur resonemanget kring kategoriseringen av köpen har gått till: 

Mat: Allt som är matrelaterat, ex: handling av mat från affären, godis, restaurangbesök, 

upphämtning av mat, alla typer av sötsaker och snacks samt all typ av dryck. 

Skönhet: Allt som har att göra med det yttre och fåfänga, ex: Kläder, skor, frisör 

Hem: Allt som var relaterat till att bidra till utseendet av hemmet, Ex: Ljusstakar, filtar, 

mattor. 

Nöje: Allt som var relaterat till hobby eller sociala händelser: Bio, massage, konstmaterial 
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Vid vissa fall av produkter som inte har varit självförklarande av vilken kategori de bör 

tillhöra har vi själva resonerat fram vilken kategori som passar. Genom att vi känner 

deltagarna personligen så har vi insikt i vad deras fritidsintressen och hobbys är. Exempelvis 

är ”konstmaterial” en produkt som en av deltagarna köpt och eftersom vi har vetskapen om att 

denna målar och ritar som hobby så har vi kunnat placera denna inom ”nöjes” kategorin.  

 

6.3 Kvalitativ datainsamling 

Frågeformulär via internet är ett tidsparande och billigt alternativt jämfört exempelvis med 

telefonintervjuer och intervjuer ansikte mot ansikte enligt Couper (2000), Dillman (2007) 

refererat i Denscombe (2009).  Om forskaren använder sig av intervjuer ansikte mot ansikte så 

kan materialet komma att innehålla mer detaljerad och fyllig information (Denscombe, 2009). 

Även om vi är medvetna vid att intervjuer som sker ansikte mot ansikte skulle gett oss en mer 

detaljerad vy över hur deltagarnas känslomässiga tillstånd är kring deras hedonistiska inköp så 

valde vi att utföra ett webbaserat frågeformulär, detta beslut togs på grund av tidsbrist.  

Vi strukturerade ett webbaserat frågeformulär innehållande 6 stycken frågor med 3 stycken 

efterföljande frågor om deltagarna svarade ”JA” på 3 av frågorna (se bilaga 3). Genom 

frågeformuläret tog vi reda på deltagarnas känslor kring deras hedonistiska inköp. Enligt 

Denscombe (2009) är det viktigt att identifiera nyckelfrågorna, enbart ta med det som känns 

relevant för forskningen och hålla frågeformuläret så kort och koncist som möjligt. Detta 

försökte vi förhålla oss till när utformningen av det webbaserade frågeformuläret tog plats.  

Öppna frågor innebär att forskarna tillåter respondenterna formulera svaret med egna ord och 

beskrivningar, det är en fördel för att det kan fånga upp mer nyanserade svar som kan hjälpa 

den som utför studien. Nackdelarna är att det kräver mer energi för respondenten att svara och 

även tidsåtgången som krävs av forskarna för att analysera svaren. (ibid). Fasta frågor tillåter 

forskaren enbart ett begränsat val av svarsalternativ till sina respondenter, fördelen med detta 

är att forskaren får möjlighet att enkelt kvantifiera dessa svar och analysen underlättas. 

Nackdelen är att till motsats till öppna frågor så erhåller forskaren inte några nyanser i denna 

typ av frågor (ibid). Vi valde att begränsa oss i antalet frågor och också i antalet beskrivande 

frågor, detta både av hänsyn till deltagarna i studien samt vår egen tidsbrist i att analysera 

svaren. De inledande frågorna var öppna frågor men med förslag på olika beskrivningar i 

syfte för att hjälpa deltagarna att förstå vad vi var ute efter och inte för att inskränka deras val. 
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De andra tre frågorna var fasta frågor med ”JA” eller ”NEJ” alternativ, dessa frågor 

efterföljdes med en öppen fråga om deltagaren svarade ”JA”.  

Enligt Denscombe (2009) så ska forskaren börja med att ta en ytlig titt på materialet för att 

sedan läsa igenom det mer grundligt, detta för att bli mer förtrogen med det materialet som 

samlats in. Efter forskaren har blivit välbekant med sitt material kan en kodning skapas, en 

kodning kan exempelvis innebära att märka ord eller meningar som är intressanta, efter detta 

kan man kategorisera in dessa i kategorier (ibid). Vi anser att material som är omfattande så 

krävs det att forskaren gör en kodning och kategorisering i en större utsträckning, men 

eftersom vårt material inte var stor i dess omfattning och vårt webbaserade verktyg från 

Google tillät oss att sammanställa svaren på ett enkelt sätt ansåg vi inte att detta var en 

nödvändighet. Men vi läste igenom frågorna och svaren av deltagarna tills vi fann något 

mönster. Det webbaserade verktyget från Google tillät oss att få en klar bild av vad 

skillnaderna och likheterna var i deras svar. 

 

7. VALIDITET & RELIABILITET 

I detta avsnitt går vi igenom studiens validitet och reliabilitet, detta för att utreda om vi 

verkligen undersökt det vi ville och hur trovärdigt resultatet blev. 

 

7.1 Validitet 

Validitet innebär att forskaren verkligen är säker på att man undersökt det man verkligen ville 

undersöka och inget annat (Thurén, 2007). För denna undersökning anser vi att lämpliga 

metoder har används för att få fram den information som ger ett svar på de tre 

forskningsfrågorna. I den första forskningsfrågan utgår vi från det insamlade materialet som 

deltagarna i studien delgett, eftersom detta kommer direkt från deltagarnas bankkonto finns 

ingen risk för att datum vid köp kan misstolkas. I forskningsfråga två utgår vi återigen från 

deltagarnas egna tankar om vilka köp som visas på deras bankkonto som är hedonistiska eller 

inte, vilket leder till ett korrekt svar på frågan. Den tredje och sista forskningsfrågan kommer 

att besvaras av deltagarna själva genom det webbaserade frågeformuläret, vilket gör att denna 

fråga kan besvaras korrekt eftersom det är deltagarna själva som beskriver sina upplevda 

känslor. Därmed anser vi att validiteten överlag för denna studie är godtagbar. 
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7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att mätningarna är gjorda på rätt sätt (Thurén, 2007). Om forskarna räknar 

på ett korrekt sätt och eliminerar slumpfaktorn någorlunda, och om andra gör undersökningen 

på samma sätt och kommer fram till samma svar betyder det att undersökningen har en hög 

reliabilitetsgrad (ibid). I denna studie har de köp som analyserats kommit direkt från 

deltagarnas bankkonto så den informationen kommer vara likadan även om någon annan 

forskare gör en likadan undersökning på dessa månader vid ett annat tillfälle. Det som kan dra 

ner reliabiliteten i denna studie något är att merparten av deltagarna missade att göra de 

ägglossningstester som delades ut i början av studien för att få ett så exakt datum som möjligt, 

detta gör att datumet vid ägglossning kan vara något felaktiga. Det som också kan ändras är 

deltagarnas åsikter om hur de upplever sina känslor vid hedonistiska köp, i denna studie är det 

deltagarnas spontana svar som redovisas, om en annan studie skulle ge dem ännu mer tid till 

att tänka över köpen finns det en möjlighet att deras tankar och svar kan ändras. Överlag anser 

vi att reliabiliteten i denna studie är godtagbar. 

 

8. ETIK 

I detta avsnitt visar vi hur etiken i studien har behandlats och vilket tillvägagångssätt som 

använts för att genomgående hålla en god etik. 

Enligt Denscombe (2009) är etik något som förväntas av samhällsforskare vid insamling av 

data, analys och publicering av fynd. Följande förväntningar finns i dessa fall: 

 Undvik att deltagarna i studien tar någon skada av sin medverkan 

 Respektera deltagarnas värdighet och rättigheter 

 Arbeta på ett ärligt sätt som också respekterar integriteten hos deltagarna 

För att respektera deltagarnas integritet i denna studie har de innan datainsamlingens början 

blivit väl informerade om studiens syfte och underrättade om att de ej behöver nämna köp 

som de anser som privata. Ingen av deltagarna kommer heller nämnas vid namn i denna 

rapport, detta för att skydda deras identitet. Under datainsamlingen får även deltagarna själv 

gå igenom sina köp via sin internetbank, här kan det alltså hända att deltagarna kan missa att 
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nämna information som är relevant för studien, men på detta sätt respekteras deras integritet. 

Under den andra delen av studien vilket är det webbaserade frågeformuläret skickas länken 

direkt till deltagarna och inga personliga uppgifter behöver fyllas i, på detta sätt skyddas 

också deras identitet. 

 

9. RESULTAT 

Nedan presenterar vi resultatet som erhållits via materialinsamlingen som angår våra tre 

forskningsfrågor, resultatet redovisas i tre separata avsnitt. 

 

9.1 Resultat för forskningsfråga 1 

I forskningsfråga 1 har vi undersökt: Vilken fas i menstruationscykeln utför deltagarna flest 

antal hedonistiska inköp? 

Som tabell 9.1 visar så har vi sammanställt alla deltagarna hedonistiska köp under kategorier 

och placerat ut detta i menstruationens olika faser, det vi kallar före, under och efter. Det vi 

menar är tiden före ägglossning, under ägglossning och efter ägglossning. Som tabellen visar 

så är resultatet att ”efter” perioden i menstruationscykeln är den tiden då deltagarna har flest 

antal hedonistiska inköp. Med andra ord är det tiden efter ägglossningen som deltagarna ägnar 

sig mest åt hedonistiskt köpbeteende sammantaget. Värt att nämna är att detta även är fallet på 

en individuell nivå. Som figur 9.1 förtydligar så är inköpen i procent dominerade i ”efter” 

perioden, då mer än hälften av inköpen är utförda.  

Tabell 9.1 En översikt av hedonistiska inköp indelat i kategorier och synkroniserat med deltagarnas 

menstruationscykler 

 

 Mat Skönhet Hem Nöje Mat Skönhet Hem Nöje Mat Skönhet Hem Nöje TOT 

Deltagare 1 5 5 0 1 4 0 0 1 8 6 3 1 34 

Deltagare 2 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 1 11 

Deltagare 3 4 1 0 2 6 1 0 1 7 3 1 2 28 

Deltagare 4 0 1 1 0 2 1 1 0 9 1 0 1 17 

Deltagare 5 2 3 2 0 0 2 3 0 5 1 8 1 27 

 14 10 3 3 13 4 4 2 33 11 14 6 117 

                               TOT FÖRE: 30 köp                                             TOT UNDER: 23 köp                                   TOT EFTER: 64 köp 

 

                                    FÖRE                                        UNDER                                       EFTER 
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Figur 9.1 Hedonistiska inköp inom de olika faserna under menstruations cykel visat i procent. 

 

Vidare så är antalet dagarna i perioderna olika. Som figur 9.2 visar så är det totalt 293 dagar 

menstruationscyklerna innehåller och visar tydligt att de flesta dagarna infaller inom ”efter” 

perioden där merparten av inköpen är utförda. Som figur 9.3 visar så är antalet dagar indelat i 

de olika faserna och 103 dagar av dessa infaller inom ”före” fasen, 60 av dagarna infaller i 

”under” fasen och 130 av dagarna inom ”efter” fasen. Uträkningen som figur 9.3 visar är 

snittköpet per dag inom de olika faserna. Det vi vill förtydliga genom  figur 9.4 är att antalet 

dagar deltagarna har haft på sig att utföra inköp inte verkar ha någon påverkan på antalet köp 

de utfört. Exempelvis så har deltagarna haft 60 dagar på sig att utföra köp inom ”under” fasen 

och har 8% högre snittköp per dag än ”före” fasen där deltagarna har 103 dagar på sig att 

utföra hedonistiska köp (se figur 9.4). 

 

25%

20%

55%

Hedonistiska köp inom 
faserna

Före Under Efter
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Figur 9.2 Totala antalet dagar fördelat under menstruationscykelns olika faser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.3 Uträkning av snittantalet köp under faserna. 

35%

21%

44%

293 dagar fördelade i faserna

Före Under Efter

FÖRE: 103 dagar antal köp 30 

UNDER: 60 dagar antal köp 23 

EFTER: 130 dagar antal köp 64 

30/100=0,29 köp per/dag 

23/60=0,38 köp per/dag 

64/130=0,49 köp per/dag 
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Figur 9.4 Visar snittköpet per dag inom faserna i procent. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av forskningsfråga 1 att de flesta hedonistiska inköp 

utförs inom ”efter” perioden och att antalet dagarna inte har någon påverkan på antalet inköp i 

detta fall. Vidare så påvisar resultatet att Gelters (2015) modell som menar att det biologiska 

kan påverka vad människor utövar i den fysiska världen, vilket stämmer överens med detta 

resultat. Menstruationscykeln kan vara en faktor i antalet hedonistiska inköp deltagarna väljer 

att utföra. 

 

9.2 Resultat för forskningsfråga 2 

I Forskningsfråga 2 har vi undersökt: Vad upplever deltagarna som mest hedonistiskt att 

köpa? 

Som figur 9.5 visar så är mat relaterade produkter det som dominerar inom kategorierna, på 

andra plats kommer skönhets relaterade produkter, tredje plats hemrelaterade produkter och 

på sista plats nöjesrelaterade. Vidare så visar figur 9.6 att mat relaterade produkter dominerar 

i alla menstruationscykelns faser, vilket påvisar att mat relaterade produkter är det som 

genomgående upplevs som hedonistiska inköp. Det är även inom ”efter” perioden som de mat 

relaterade produkterna är flest se tabell 9.1.  
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Figur 9.5 Fördelningen på kategorierna över hela menstruationscykeln. 

 

Figur 9.6 Översikt på hedonistiska inköp indelat i menstruationens olika faser. 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet för forskningsfråga 2 att mat relaterade inköp är den 

kategorin som var genomgående flest genom menstruationscykelns alla faser. Vidare så visar 

resultatet att matrelaterade produkter även var flest under ”efter” perioden.  
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9.3 Resultat för forskningsfråga 3 

I Forskningsfråga 3 undersöker vi: Hur är deltagarnas egna upplevda känslor kring deras 

hedonistiska köp? 

Nedan har vi sammanställt svaren från det webbaserade frågeformuläret som besvarades av 

våra fem deltagare (se bilaga 3). 

1. Hur känner du dig oftast FÖRE ditt hedoniska köp? (T.ex. Glad, ivrig, lycklig, 

likgiltig, deppig, arg o.s.v.) 

Totalt så användes ordet ”Glad” 3 gånger, ”Ivrig” 3 gånger, andra ord som nämns en gång är 

”Förväntansfull”, ”Vill ha förändring”, ”Jag brukar bara ha positiva känslor”, ”Ostoppbar”, 

”Nästintill uppspelt” och ”Pigg”. 

 

2. Hur känner du dig oftast UNDER ditt hedoniska köp? (T.ex. Glad, ivrig, lycklig, 

likgiltig, deppig, arg o.s.v.) 

Totalt användes ordet ”Glad” 5 gånger, ”Ivrig” 3 gånger, övriga beskrivningar användes en 

gång, ”Uppåt”, ”Det här är jag värd”, ”Bara positiva känslor”, ”Mycket positiva känslor”, 

”Gott humör” och ”Förväntansfull inför förändringen” 

 

3. Hur känner du dig oftast EFTER ditt hedoniska köp? (T.ex. Glad, ivrig, lycklig, 

likgiltig, deppig, arg o.s.v.) 

Totalt så användes ordet ”Glad” 3 gånger, övriga beskrivningar användes en gång, ”Nöjd”, 

”Tillfredsställd”, ”Lycklig”, ”Förväntansfull över att få börja använda köpet”. En av 

deltagarna beskriver att hennes känsla kan variera beroende på hur nöjd hon känner sig med 

själva köpet, uppnår det inte hennes förväntningar så blir hon besviken men poängterar att hon 

inte blir deppig. 

 

4. Upplever du en skillnad i ditt känslotillstånd angående dina hedoniska köp, FÖRE 

ägglossning jämfört med EFTER ägglossning? 

 

Om JA på ovanstående fråga, beskriv vad skillnaden är för dig? 
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Samtliga deltagare svarade NEJ på frågan. Men en av deltagarna säger att ”Jag vet inte, har 

aldrig tänkt på vilka inköp jag gör före/efter ägglossning” 

 

5. Upplever du att det finns ett samband mellan din menstruationscykel och dina 

hedoniska köp? 

 

Om JA, beskriv på vilket sätt? 

Här svarar 3 av 5 personer JA på frågan. Den första som svarat JA, beskriver att köpen blir 

fler kring ägglossningen, den andra säger att vid mensvärk kommer fler hedonistiska köp på 

grund av en ”tycka synd om sig själv” känsla, den tredje säger hon vet att efter ägglossning 

och före menstruation kommer ett starkt sug till att städa, rensa och göra nytt. 

 

6. Använder du dina hedoniska köp för att ändra ditt känslotillstånd? (T.ex. bli gladare 

när du är deppig eller bli gladare när du redan är glad o.s.v.) 

 

Om JA på ovanstående fråga beskriv vilka/vilken känsla du hade innan köpet och 

vilka/vilken känsla du hoppades uppnå? 

Här svarade 4 av 5 personer JA på frågan. En svarar ”Både ja och nej. Använder hedonistiska 

köp mer för att stilla ett behov än att ändra ett känslotillstånd. En känsla av lugn och nöjdhet 

uppstår.” Den andra deltagaren svarar ”Behålla min glada känsla eller förstärka den”, den 

tredje hänvisar till dennes första svar på fråga 1, 2 och 3. Dessa svar gavs på fråga 1: 

Förväntansfull, fråga 2: Glad, fråga 3: Lycklig. Den fjärde som svarat JA säger att ”Med tanke 

på det jag svarade på första frågan så är nog svaret ja. Jag vill ju förändra något till det bättre 

och hoppas då att jag efter köpet kommer att känna mig bättre.” Denna person svarade på sin 

första fråga såhär: ”Jag vill ha en förändring och genom mitt köp hoppas jag kunna känna mer 

tillfreds med mig själv och mitt hem (inredning)” 

Sammanfattningsvis så indikerar resultatet av forskningsfråga 3 att deltagarna i merpart har 

positivt betingade känslor kring deras hedonistiska inköp.  

Även en tydlig sammankoppling med Mossbergs (2003) teori om upplevelsens tre faser kan 

synliggöras i resultatet från forskningsfråga 3. Som tidigare nämnt i denna rapport nämner 
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Mossberg (2003) tre olika faser som en upplevelse i helhet kan delas upp i: före, under och 

efter upplevelsen.  

I första formulärfrågan beskriver deltagarna sin känsla före köpen som glad, ivrig och 

förväntansfull. Detta stämmer väl in på Mossbergs (2003) första fas som är “före köpet”, här 

nämner författaren att de anledningar som påverkar oss att påbörja en köpprocess är t.ex. 

engagemang och spänningsmoment.  

I andra formulärfrågan beskriver deltagarna sina känslor under själva köpprocessen återigen 

som ”glad” och ”ivrig” men också en känsla av att “det här är jag värd” och som 

”förväntansfulla”. Även detta stämmer väl in på Mossbergs (2003) beskrivning av fasen under 

köpet där individen “lever livet” och släpper de eventuella begränsingar som vardagen har för 

just denna individ och slutligen blir en hedonist. 

I tredje formulärfrågan beskriver deltagarna sina känslor efter köpprocessen är avslutad som 

”glad” men också som en förväntansfullhet och tillfredsställelse. Enligt Mossberg (2003) så 

påverkar de känslor individen har efter en avslutad köpprocess som central i det framtida valet 

av att använda sig av denna tjänst igen eller att vara lojal mot den butiken som man besökte. 

Om man kopplar denna studies deltagare till denna fas i Mossbergs (ibid) teori, kan det alltså 

tolkas som att de hade kunnat tänka sig att besöka denna butik eller använda sig av denna 

eventuella tjänst igen. 

Helheten i dessa ovanstående resultat kan bindas ihop med deltagarnas svar på formulärfråga 

5, där tre av fem deltagare bekräftar att de kan se ett samband mellan sin menstruationscykel 

och de hedonistiska köp de utför. Samt formulärsfråga 6 där fyra av fem deltagare bekräftar 

att de utför hedonistiska köp för att ändra sitt känslotillstånd, även om de gör det på olika sätt. 

Det enda negativa resultat som kom från frågeformuläret var att ingen av deltagarna vet om de 

upplever en skillnad i känslotillstånden före ägglossning gentemot efter ägglossning när de 

gör hedonistiska köp, men här skriver även en av deltagarna att hon aldrig reflekterat över 

vilka hedonistiska köp hon gör före respektive efter ägglossning. 

 

10. RESULTATDISKUSSION 

Genom resultatet har vi gett en bild av under vilken fas i menstruationscykeln deltagarna 

köper flest produkter, vilken produkt de anser mest hedonistisk samt hur deras känslomässiga 

upplevelser är kring hedonistiska köp. Men även om vi har visat att menstruationscykeln 
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möjligtvis kan ha en koppling till köpbeteende så är det inget vi kan bevisa, delvis är studien 

för liten i antal deltagare och observationen sker under en för kort tid. Även det faktum att 

många andra inre och yttre faktorer kan spela en roll i när en person väljer att konsumera är 

något som behöver tas i beaktning för att ge ett mer korrekt resultat. Men resultatet vi kom 

fram till, förvånade oss delvis och blev inte som förväntat. Till att börja med förväntade vi oss 

inte att mat relaterade produkter skulle vara den kategorin som upplevdes mest hedonistisk, vi 

antog att det skulle vara ting som innebar att göra sitt hem finare eller sig själv mer attraktiv. 

Men mest förvånande var att deltagarna upplevde sina känslor innan ett hedonistiskt köp som 

positiva. Förväntningen var att deltagarna skulle befinna sig i ett negativt känslotillstånd innan 

ett hedonistiskt köp och övergå till ett positivt känslotillstånd efter ett hedonistiskt köp. Men 

resultatet visade i merpart ett genomgående positivt känslotillstånd både före, under och efter 

ett hedonistiskt inköp.  

Våra använda metoder anser vi ha fyra tillkortakommanden. I den första kvantitativa 

datainsamlingen anser vi att det tidvis uppkom minnesluckor hos deltagarna, de minns inte 

alltid helt säkert vad som kändes hedonistiskt för dem att köpa. Men eftersom möjligheten att 

svara “kanske” var eliminerad, fick deltagarna svara mot det svar de lutade mest mot.  En 

annan svaghet var att även om deltagarna innan fick en förklaring att de skulle utgå från vad 

de personligen upplevde som hedonistiskt köp så föll deltagarna ibland in i vad omvärlden 

betraktar som hedonism. Även om vi förklarade för deltagarna att de hela tiden skulle utgå 

från sig själva, fanns en risk att deltagarna inte alltid svarade utifrån deras egna upplevelser. 

Ett annat tillkortakommande var att deltagarna själva inte fick kategorisera deras köp, detta 

kan innebära att en del köp möjligtvis ska ligga i kategorin “Nöje”. Vissa av deltagarna 

kanske inte ser restaurang besök som en matupplevelse utan mer som ett socialt nöje 

exempelvis. När det handlar om deras känslor kring hedonistiska köp var tiden en faktor som 

avgjorde vårt val av det webbaserade frågeformuläret. I retroperspektiv hade det möjligtvis 

kunnat vara en fördel med djupintervjuer eftersom att känslor kan vara så nyanserade och 

komplexa. 

 

11. SLUTSATS 

I detta avsnitt tar vi upp vilka slutsatser vi kommit fram till i vår studie. 

Slutsatserna vi kan dra från denna studie är att deltagarna utför flest antal hedonistiska köp 

perioden efter ägglossningen i menstruationscykeln samt att dessa produkter oftast är 
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matrelaterade. Det senare stämmer överens med den tidigare forskningen som Saad & 

Stenström (2012) kom fram till, att matrelaterade köp är högst under den luteala fasen i 

menstruationscykeln. Men vad vår forskning vidare säger är att dessa matrelaterade köp 

upplevs som hedonistiska bland dessa deltagare. Vi anser att denna slutsats ger en 

fingervisning i att Gelters (2015) modell som visar att den biologiska faktorn ”Innerstage” kan 

spela en roll i påverkan på deltagarnas handlingar och upplevelsen i ‘’Frontstage”. I vårat fall 

så tyder resultatet på att fasen kvinnorna befinner sig i sin menstruationscykel kan påverka 

deras mängd av hedonistiska köpbeslut. 

När det gäller känslotillstånd så kan vi dra en slutsats att deltagarna i merpart känner 

genomgående positiva känslor kring deras hedonistiska inköp. Dock så kan vi se en variation i 

känslotillstånd före, under och efter deras hedonistiska köp, vilket tyder på en koppling till 

Mossbergs (2003) teori om faserna före, under och efter en upplevelse. Före känner sig 

deltagarna upprymda, under känner de glädje och efter infinner sig en känsla av nöjdhet.  

Övriga slutsatser vi kan dra är att deltagarna uppnår den känslan som de hoppats på att känna 

efter ett hedonistiskt köp och att dessa kvinnor vill bygga på sitt redan positiva känslotillstånd 

till en ännu större lyckokänsla eller en känsla av nöjdhet.   

 

12. STUDIENS RELEVENS 

Studiens resultat kan vara relevant för företag som har kvinnor som målgrupp eller till 

upplevelseindustrin som iscensätter upplevelser. Främst tänker vi att det gäller 

kommunikationen ut till kvinnorna från de som vill nå målgruppen. Studiens resultat visar att 

dessa kvinnor inte är i ett negativt känslotillstånd när de vill utföra hedonistiska inköp, utan 

vill snarare höja sitt redan positiva känslotillstånd. Detta kan vara bra för kommunikatörer att 

använda exempelvis. Men vidare kan det även betyda att företag förändrar produkter och 

tjänster som är anpassade bättre till den kvinnliga gruppen. Dock så är inte denna studies 

omfång nog brett i antalet deltagare och är därför möjligtvis inte relevant i en större 

bemärkelse på samma sätt som en bredare studie hade varit. Vad vi anser att studien har 

bidragit med är en fingervisning i vad kvinnor möjligtvis upplever som hedonistiska köp, när 

det är mest benägna att utföra ett sådant köp och att de känner positiva känslor genomgående i 

en köpprocess då det gäller hedonistiska inköp. 
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12.1 Vidare forskning 

Om en vidare studie skulle göras, så skulle det vara intressant om den gjordes på en större 

skala, med fler deltagare och under ett längre tidsspann. Vi anser att vår metod att samla in 

köp via internetbank är en bra och säker metod, som också skulle kunna användas vid en 

större studie. Metoden eliminerar osäkerheten som skulle kunna uppstå om deltagarna själva 

ombads att notera sina köp. Vidare anser vi att det skulle vara intressant att se ännu mer på 

hur hormonerna påverkar oss i köpbeteendet, i huvudsak progesteron och östrogen eftersom 

dessa hormoner är de som prominent fluktuerar under menstruationscykeln. Att också se på 

olika signalsubstanser från hjärnan såsom dopamin, serotonin och oxytocin i närmare 

samband med menstruationscykeln och hedonistiskt köpbeteende. Även att få veta mer om 

vad kvinnor upplever som hedonistiska köp hade varit intressant, eftersom det är en subjektiv 

upplevelse och inget som egentligen kan definieras av omvärlden.  
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Bilaga 2 - Kvantitativ materialinsamling 

Visar alla kortköp som de fem deltagarna utförde synkroniserat med två sammanhängande individuella 

menstruationscykler, samt vilka köp som uppfattades hedonistiska och hur vi har kategoriserat dessa. 

DELTAGARE 1: Menstruationscykel 1 (22 Jan- 23 Feb/2016) Menstruationscykel 2 (24 Feb-26 Mars/2016) 

Intervjutillfälle: 2016-03-30 

DAG TRANSAKTION HEDONISKT KATEGORI 

Menstruationscykel 1 

1 

Apoteket JA SKÖNHET 

2 ICA Malmen 

Luna Mia/klädbutik 

Källans kiosk/godis 

Källans restaurang/lunch 

Preem (bensin) 

NEJ 

NEJ 

JA 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

MAT 

- 

- 
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3 ICA Malmen 

Hilles Hörna/present 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

4 - - - 

5 Glasögon JA SKÖNHET 

6 ICA Maxi NEJ - 

7 Itunes-dragning 

E-park 

Rusta 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

- 

8 Tagit ut pengar för att se en 

tvåhundralapp 

Läkarhuset Hermelinen 

NEJ 

 

NEJ 

- 

- 

- 

9 Preem (bensin) NEJ - 

10 Kicks (smink) NEJ - 

11 Veromoda (kläder) 

H&M 

Let´s deal/rakhyvlar 

ICA Kvantum 

JA 

JA 

JA 

JA 

SKÖNHET 

SKÖNHET 

SKÖNHET 

MAT 

12 Överföring pengar till eget 

konto 

NEJ - 

13 Spotify dragning NEJ - 

14 - - - 

15 (fertil) E-parkera NEJ - 

16  (Fertil) Restaurang Sunderbyn/lunch JA MAT 

17 (Fertil) - - - 

18 (Fertil) ICA Supermarket NEJ - 

19  (Fertil) Statoil NEJ - 

20 (Ägglossning) Preem (bensin) NEJ - 

21  E-park NEJ - 

22 Restaurang Källan /lunch NEJ - 

23 - - - 

24 Överföring till eget konto 

Apoteket 

NEJ 

NEJ 

- 

25 ICA Supermarket 

H&M 

Överföring till eget konto 

NEJ 

JA 

NEJ 

- 

SKÖNHET 

26 Willys 

Itunes överföring 

Sushibar 

NEJ 

NEJ 

JA 

- 

- 

MAT 

27 Lagerhouse 

Hälsokliniken (massage) 

Twilfit (underkläder) 

JA 

JA 

JA 

HEM 

NÖJE 

SKÖNHET 

28 Willys  NEJ - 

29 - - - 

30 Willys 

Biltema/skärbrädor/knivslip 

JA 

JA 

MAT 

HEM 

31 Hemmakväll (Godis) 

Överföring till sparkonto 

JA 

NEJ 

MAT 

- 

32 ICA NEJ - 

33 E-park NEJ - 



 

37 
 

HBO-dragning NEJ - 

Menstruationscykel 2 

1 

Palma 

Rusta/flyttlåda 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

2 ICA Supermarket 

Statoil flyttbil 

Palma 

JA 

NEJ 

NEJ 

MAT 

- 

- 

3 Överföring till eget konto NEJ - 

4 Åhléns/present 

Källans kiosk 

Brothers & Sisters (present) 

Skapa (butik) 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

- 

- 

5 Preem (bensin) NEJ - 

6 NLL (tandvårdsförsäkring) 

Försäkringar 

ICA Supermarket 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

- 

7 ICA Kvantum 

E-park 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

8 - - - 

9 Spotify/månadsdragning 

Restaurang Källan 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

10 Överföring till eget konto 

Hälsokliniken 

Willys 

Parkering 

 

NEJ 

JA 

JA 

NEJ 

- 

NÖJE 

MAT 

- 

 

11 Åhléns 

Apoteket 

ICA Kvantum 

NEJ 

NEJ 

JA 

- 

- 

MAT 

12 - - - 

13  Biltema NEJ - 

14  - - - 

15 (Fertil) Willys 

Preem (bensin) 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

16 (Fertil) Sushi bar 

Rusta 

Källans Kiosk 

E-park 

JA 

NEJ 

JA 

NEJ 

MAT 

- 

MAT 

- 

17 (Fertil) Bio 

Restaurang Källan 

JA 

NEJ 

NÖJE 

- 

18 (Fertil) Överföring till eget konto 

Willys 

NEJ 

JA 

- 

MAT 

19 (Fertil) - - - 

20 (Ägglossning) Rusta 

Jysk 

Biltema 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

- 

21 Zalando (nätbutik, kläder) 

Lindex 

Restaurang (lunch) 

JA 

JA 

NEJ 

SKÖNHET 

SKÖNHET 

- 

22 Tiger frisör JA SKÖNHET 
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Bistro Norrland Restaurang JA MAT 

23 Bensin NEJ - 

24 Willys 

Överföring till eget konto 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

25 Österns Pärla restaurang 

Systembolaget 

JA 

JA 

MAT 

MAT 

26 Överföring till eget konto 

Blomsterlandet 

NEJ 

JA 

- 

HEM 

27 - - - 

28 ICA Maxi 

ICA Maxi 

ICA Kvantum 

Lindex 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

JA 

- 

- 

- 

SKÖNHET 

29 HBO-dragning 

E-park 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

30 Systembolaget 

Bilbesiktning 

Räkningar 

JA 

NEJ 

NEJ 

MAT 

- 

- 

31 Restaurang Källan JA MAT 

32 - - - 

33 - - - 

Totalt 110 transaktioner   

 

DELTAGARE 2: Menstruationscykel 1 (18 Jan-11 Feb/2016) Menstruationscykel 2 (12 Feb-11 Mars) 

Intervjutillfälle: 2016-03-25 

DAG Transaktioner Hedonistiskt Kategori 

Menstruationscykel 1 

1 

Statoil (bensin) NEJ - 

2 - - - 

3 OK (bensin) 

ICA 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

7 (Fertil) ICA 

Lunch 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

8 (Fertil) - - - 

9 (Fertil) Fika 

Apoteket 

COOP 

JA 

NEJ 

NEJ 

MAT 

- 

- 

10 (Fertil) - - - 

11 (Fertil) Räkningar NEJ - 

12 (Ägglossning) - - - 

13 Lunch NEJ - 

14 Räkning NEJ - 
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Ladda kontantkort 

ICA  

Subway 

NEJ 

JA 

JA 

- 

MAT 

MAT 

15 - - - 

16 - - - 

17 Nätshoppat/Såpa/trasor/byggnadsvård JA HEM 

18 Statoil (bensin) NEJ - 

19 Smörgås NEJ - 

20 Hotell Arkelund/Lunch NEJ - 

21 - - - 

22 - - - 

23 - - - 

24 Statoil (bensin) NEJ - 

25 Lunch NEJ - 

Menstruationscykel 2 

1 

Matbutik i Torneo 

Present 

JA 

NEJ 

MAT 

- 

2 - - - 

3 - - - 

4 Lunch 

Statoil (bensin) 

Mellanmål 

JA 

NEJ 

NEJ 

MAT 

- 

- 

5 - - - 

6 Räkningar 

Överföring till eget konto 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

7 - - - 

8 ICA 

Statoil (bensin) 

JA 

NEJ 

MAT 

- 

9 - - - 

10 - - - 

11 (Fertil) ICA (kompletteringshandla) NEJ - 

12 (Fertil - - - 

13 (Fertil) Lunch NEJ - 

14 (Fertil) - - - 

15 (Fertil) COOP 

Hämtat ut pass 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

16 (Ägglossning) - - - 

17  Pensionssparande 

Räkningar 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

18 Räkningar 

Lunch 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

19 - - - 

20 Statoil (bensin) NEJ - 

21 Statoil (bensin) 

Åhléns/inredning 

Handlat mat 

Parkeringsavgift 

Apoteket 

Bokhandel 

NEJ 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

JA 

- 

HEM 

- 

- 

- 

NÖJE 
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22 - - - 

23 - - - 

24 ICA NEJ - 

25 - - - 

26 Fikat JA MAT 

27 Fikat 

Media Markt/ diskmaskin 

JA 

NEJ 

MAT 

- 

28 - - - 

29 - - - 

30 Statoil (bensin) NEJ - 

Totalt:  49 transaktioner   

 

DELTAGARE 3: Menstruationscykel 1 (10 Jan-7 Feb/2016) Menstruationscykel 2 (8 Feb-10 Mars) 

Intervjutillfälle: 2016-03-22 

DAG TRANSAKTIONER HEDONISKT KATEGORI 

Menstruationscykel 1 

1 

Swishbet till kompisar NEJ - 

2 Storhandlat ICA NEJ - 

3 Chowkeng JA MAT 

4 ICA Handling NEJ - 

5 Restaurang besök (middag) NEJ - 

6 Bussbiljett 

Clarion/presentkort 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

7 -   

8 -   

9 Kulturens hus/kaffe 

Bio 

ICA Handling 

JA 

JA 

NEJ 

MAT 

NÖJE 

- 

10 Olearys restaurang JA MAT 

11 (Fertil) ICA Handling 

Korvgubben 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

12 (Fertil) -   

13 (Fertil) Apoteket 

ICA 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

14 (Fertil) - - - 

15 (Fertil) - - - 

16 (Ägglossning) Godisbryggan 

H&M 

Skapa (butik) 

Sax & Maskin 

Godisbryggan 

Godishuset 

JA 

NEJ 

JA 

JA 

JA 

JA 

 

MAT 

- 

NÖJE 

SKÖNHET 

MAT 

MAT 

 

17  Max JA MAT 

18 - - - 

19 - - - 
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20 Musik & Mat JA MAT 

21 - - - 

22 - - - 

23 Skapa (butik) 

H&M 

Enström/blommor/gåva 

Smedjan 

Lagerhouse 

Godishuset 

Kulturens Hus/Lunch 

Sushibar 

COOP 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

JA 

JA 

JA 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

- 

- 

HEM 

MAT 

MAT 

- 

- 

24 - - - 

25 - - - 

26 Sax & Maskin (presentkort) 

Lyxx (presentkort) 

NEJ 

 

NEJ 

- 

 

- 

27 Harnet restaurang 

COOP 

Clarion (presentkort) 

JA 

NEJ 

NEJ 

MAT 

- 

- 

28 - - - 

29 - - - 

Menstruationscykel 2 

1 

XXL (Presentkort) 

Sibylla restaurang 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

2 ICA 

Ingo (Bensin) 

IKEA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

- 

3 Räkningar NEJ - 

4 Busskort NEJ - 

5 Harnet restaurang JA MAT 

6 - - - 

7 - - - 

8 Busskort 

Kicks (smink) 

Pizza 

ICA 

NEJ 

JA 

NEJ 

NEJ 

- 

SKÖNHET 

- 

- 

9 ICA NEJ  

10 Konsum NEJ  

11 Busskort 

Skapa (konst) 

Busskort 

Lindberg Konst & Ram 

NEJ 

JA  

NEJ 

NEJ 

- 

NÖJE 

- 

- 

12 - - - 

13 - - - 

14 (Fertil) - - - 

15 (Fertil) Swish till kompisar 

Systembolaget 

Godishuset 

Statoil (bensin) 

NEJ 

NEJ 

JA 

NEJ 

- 

- 

MAT 

- 
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ICA NEJ - 

16 (Fertil) Rusta 

ICA 

Sushibar 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

- 

17 (Fertil) Smedjan Fika JA MAT 

18 (Fertil) - - - 

19 (Ägglossning) ICA 

Chow Keng restaurang 

NEJ 

JA 

 

MAT 

20  - - - 

21 - - - 

22 Klipperian 

ICA 

Café Unik 

Apoteket 

ICA 

Betala räkningar 

Böter 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

SKÖNHET 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

23 Lions våffla/Gråsjälören JA MAT 

24 Pizza 

ICA 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

25 Bodyshop 

Smycka (örhängen) 

Monki (kläder) 

Claes Ohlson (ritblock) 

JA 

JA 

NEJ 

JA 

SKÖNHET 

SKÖNHET 

- 

NÖJE 

26 Konditoriet (köpt fika åt andra) 

Max 

NEJ 

 

NEJ 

- 

 

- 

27 - - - 

28 - - - 

29 IKEA 

Seppälä (kläder) 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

30 Media Markt (stativ) 

Friends fika 

JA 

JA 

NÖJE 

MAT 

31 Europa insurance/boka biljetter NEJ - 

32 Åhléns/paketfrp NEJ - 

TOTALT: 88 transaktioner   

 

 

DELTAGARE 4: Menstruationscykel 1 (10 Jan – 11 Feb) Menstruationscykel 2 (12 Feb- 9 Mars) 

Intervjutillfälle: 2016-04-04 

DAG TRANSAKTION HEDONISKT KATEGORI 

Menstruationscykel 1 

1 

Swish NEJ - 

2 - - - 

3 - - - 

4 Mat NEJ - 

5 - - - 
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6 - - - 

7 Bensin 

Mat 

Djurmagasinet 

Dollarstore 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

JA 

- 

- 

- 

HEM 

8 - - - 

9 Årskort Lindbäcks NEJ - 

10 - - - 

11 Sportringen 

Bilrep 

JA 

NEJ 

SKÖNHET 

- 

12 - - - 

13 Bensin NEJ - 

14 (Fertil) Mat 

TvåKök restaurang 

Dollarstore 

NEJ 

JA 

JA 

- 

MAT 

HEM 

15 (Fertil) - - - 

16 (Fertil) - - - 

17 (Fertil) - - - 

18 (Fertil) Försäkring 

Swish 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

19 (Ägglossning) Faktura 

Apoteket 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

20 Chips 

Försäkringar 

JA 

NEJ 

MAT 

- 

21 - - - 

22 - - - 

23 - - - 

24 - - - 

25 - - - 

26 Godis JA MAT 

27 - - - 

28 Godis JA MAT 

29 Sportringen 

Mat 

Swish 

JA 

NEJ 

NEJ 

SKÖNHET 

- 

- 

30 Netflix räkning 

Flygtaxi 

NEJ 

NEJ 

- 

- 

31 Godis 

Fika 

Cigaretter 

Fika 

Lunch 

 

JA 

JA 

JA 

JA 

NEJ 

MAT 

MAT 

NÖJE 

MAT 

- 

32 Fika 

Arlanda express 

Mat 

JA 

NEJ 

NEJ 

MAT 

- 

- 

Menstruationscykel 2 

1 

- - - 

2 - - - 
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3 - - - 

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 (Fertil) Systembolaget NEJ - 

10 (Fertil) COOP NEJ - 

11 (Fertil) ICA/Godis JA MAT 

12 (Fertil) - - - 

13 (Fertil) - - - 

14 (Ägglossning) Kläder JA SKÖNHET 

15 - - - 

16 Godis NEJ - 

17 Godis NEJ - 

18 - - - 

19 - - - 

20 Swish NEJ - 

21 Willys NEJ - 

22 Mat  NEJ - 

23 Bensin/mat NEJ - 

24 Starbucks JA MAT 

25 Ryssland NEJ (Föräldrar som bjöd) 

26 Swish NEJ - 

27 ICA/godis JA MAT 

Totalt: 48 transaktioner   

 

DELTAGARE 5: Menstruationscykel 1 (22 dec- 15 Jan/2015/2016) Menstruationscykel 2 (16 Jan-11 Feb/2016) 

Intervjutillfälle: 2016-04-01 

DAG TRANSAKTION HEDONISKT KATEGORI 

Menstruationscykel 1 

1 

- - - 

2 Clarion/present 

ICA 

Hemmakväll 

NEJ 

JA 

JA 

- 

MAT 

MAT 

3 COOP NEJ - 

4 - - - 

5 Willys NEJ - 

6 - - - 

7 (Fertil) - - - 

8 (Fertil) Ikea/inredning JA HEM 

9 (Fertil) H&M 

Willys 

JA 

NEJ 

SKÖNHET 

- 

10 (Fertil) - - - 

11 (Fertil) - - - 

12 (Ägglossning) - - - 

13  - - - 
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14 - - - 

15 - - - 

16 - - - 

17 - - - 

18 - - - 

19 - - - 

20 ICA NEJ - 

21 Apoteket 

MAX 

NEJ 

JA 

- 

MAT 

22 - - - 

23 Apoteket NEJ - 

24 - - - 

25 - - - 

1 Menstruationscykel 2 Jysk/inredning 

Rusta 

JA 

JA 

HEM 

HEM 

2 Rusta NEJ - 

3 - - - 

4 Räkningar NEJ - 

5 - - - 

6 Max NEJ - 

7 Coop NEJ - 

8 Max 

H&M 

Apoteket 

Indiska (kläder) 

Claes Ohlson 

Hårfärg 

NEJ 

JA 

NEJ 

JA 

NEJ 

JA 

- 

SKÖNHET 

- 

SKÖNHET 

- 

SKÖNHET 

9 (Fertil) - - - 

10 (Fertil) - - - 

11 (Fertil) Smycken JA SKÖNHET 

12 (Fertil) - - - 

13 (Fertil) Åhléns/inredning JA HEM 

14 (Ägglossning) Hemmakväll JA MAT 

15  Savoy/brunch 

Skopunkten 

Åhléns/inredning 

ICA 

Artic Thai restaurang 

JA 

JA 

JA 

NEJ 

JA 

MAT 

SKÖNHET 

HEM 

- 

MAT 

16  Åhléns/inredning JA HEM 

17 Tomt avgift NEJ - 

18 - - - 

19 - - - 

20 Max NEJ - 

21 Kudde/inredning 

Indiska/inredning 

Hemtex (inredning) 

JA 

JA 

JA 

HEM 

HEM 

HEM 

22 Röda korset/inredning 

Willys 

Systembolaget 

JA 

NEJ 

NEJ 

HEM 

- 

- 
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Artic Thai restaurang JA MAT 

23 Hemtex/inredning 

Willys 

JA 

NEJ 

HEM 

- 

24 Apoteket NEJ - 

25 Lagerhouse/inredning JA HEM 

26 Tidningsprenumeration/inredning JA NÖJE 

27 Luleå kommun/brödkavel 

Återvinningen/lampa 

ICA 

JA 

NEJ 

NEJ 

HEM 

- 

- 

Totalt: 50 transaktioner   

 

 

Bilaga 3 - Kvalitativ materialinsamling 

Webbaserat frågeformulär innehållande 6 frågor med en sammanfattning av 5 deltagarnas svar. Konstruktionen 

utfördes den 21 Maj 2016 och utskicket skedde den 22 Maj 2016 och besvarades samma dag, verktyget som 

användes var ett av Googles egna verktyg via Google drive. 
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