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Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji 
w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych

Streszczenie

W artykule zbadano rolę konsumpcji (szczególnie mody) w życiu młodych lu-
dzi, zwracając szczególną uwagę na proces formowania i podtrzymywania jaźni. 
Rozważano podwójny model konsumpcji: jako ekspresji Ja (konsumpcja indywidu-
alistyczna) i jako system znaczeń umożliwiający podtrzymywanie więzi ze społecz-
nymi plemionami (konsumpcja plemienna). Zaprezentowano wyniki badań miesz-
kańców Wrocławia dotyczące postaw i orientacji zakupowych. Materiał badawczy 
stanowiły 363 wywiady kwestionariuszowe. Odkryto, iż młodzi ludzie (w wieku 
18-25 lat) byli bardziej skłonni do „wyróżniania się” przez konsumpcję niż starsi 
konsumenci, a jednocześnie angażowali się w konsumpcję naśladowczą. Akcepto-
wali także ekspresywne i „zabawowe” funkcje ubrań i mody. Praktyczne implikacje 
badania nawiązują do dwóch typów strategii marketingowych: marketingu relacji 
i marketingu plemiennego. Co więcej, wskazuje się na konieczność przemyślenia 
społecznych konsekwencji utowarowionej kultury wobec młodzieży.

Słowa kluczowe: konsumpcja symboliczna, młodzi konsumenci, moda, tożsamość, 
plemienność.
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Między indywidualizmem a plemiennością

Na współczesnych konsumentów możemy spojrzeć z co najmniej dwóch punktów wi-
dzenia. Po pierwsze, jako na poszukiwaczy i twórców tożsamości osobistej, którzy za po-
średnictwem rynku jako znaczącego źródła mitycznych i symbolicznych zasobów konstru-
ują narracje tożsamości, fabrykują spójne czy zróżnicowane i często sfragmentaryzowane 
poczucie jaźni, nierzadko odgrywając przy tym przypisane im scenariusze dopasowując 
swoje tożsamości do imperatywów globalnego konsumeryzmu (ujęcie indywidualistyczne). 
Po drugie, konsumenci są traktowani jako producenci kultury (a nie tylko jej nosiciele), 
tworzący uczucia społecznej solidarności i ustanawiający odrębne, dobrowolne, a czasami 
chwilowe kulturowe światy przez poświęcanie się wspólnym konsumpcyjnym zaintereso-
waniom (problematyka subkultur, nowoplemion jako współczesnych, opartych na wolnym 
wyborze, wspólnot stylu życia) (Arnold, Thompson 2005; Cova 1996; Kacprzak-Choińska 
2011).Tendencje indywidualistyczne i trybalne znajdują wyraz na współczesnym rynku 
mody, która jako zjawisko kulturowe, zasadza się na łącznym występowaniu procesów dy-
ferencjacji i naśladownictwa. Simmel pisze, iż moda, to „naśladownictwo danego przykła-
du, zaspokajające pragnienie adaptacji społecznej: wiedzie jednostkę drogą, którą podróżu-
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ją wszyscy, dostarcza ogólnych przesłanek sprawiających, że zachowanie każdej jednostki 
staje się kolejnym przykładem (…). Zatem moda stanowi po prostu jedną z wielu form 
życia, za pomocą których staramy się połączyć w jednolitej sferze działalności tendencję ku 
społecznemu ujednolicaniu i pragnienie jednostkowego odróżniania się i zmiany (Simmel 
1905, za: Magala 1980) Jednocześnie „co się tyczy mody, istotna jest następująca sprawa. 
Z jednej strony moda – o tyle, o ile jest naśladownictwem – zaspokaja potrzebę społecznego 
oparcia, wprowadza jednostkę na trakt, którym podążają wszyscy. Z drugiej strony zaspoka-
ja też potrzebę odrębności, odmiany, wyróżnienia się, ponieważ wciąż zmienia się jej treść 
(...). Moda jest szczególną formą życia, która ma zapewnić kompromis między tendencją do 
społecznego zrównywania a tendencją do indywidualnej odrębności (Simmel 2006, s. 22).

Oba ujęcia łączy wspólne założenie o symbolicznej, komunikacyjnej funkcji konsumpcji 
oraz mody. Istotny wkład teoretyczny w rozumieniu mody jako komunikatu wynikać może 
zarówno z teorii Goffmana, jak i np. Boudrillarda. Według tego pierwszego moda i ubiór sta-
nowią ważny element komunikacji niewerbalnej i interpersonalnej. Ubiór pełni rolę fasady, 
która służy komunikowaniu o naszych gustach, postawach życiowych i zasobności portfela. 
Według Boudrillarda, jesteśmy nieustannie atakowani przez tysiące obrazów i innego typu 
informacji, które w swej obfitości i braku odniesień do rzeczywistości powodują, że moda 
gra w komunikowanie (Boudrillard 2005). Moda jest więc swoistym spektaklem, nakła-
daniem i zrywaniem masek, grą opozycji ubioru i ciała, które jako ograniczona część dys-
kursu mody co chwilę jest przez nią cenzurowana (Lasota 2014). Baudrillard pisze, że we 
współczesnym świecie znaczenia są nadpisywane. Reklama i związany z nią świat mody są 
w równej mierze targowiskiem próżności co targiem, na którym kupuje się swoją tożsamość.

Badacze są zgodni, iż wiele ludzkich zachowań (w tym konsumpcyjnych) powodowa-
nych jest tym, jak postrzegamy i jak chcielibyśmy postrzegać siebie, a także tym, jak chcie-
libyśmy być postrzegani przez innych (Stasiuk, Maison 2014, s. 306). Konsumpcja wiąże 
się z tożsamością (koncepcją Ja). Na gruncie symbolicznego interakcjonizmu i społecznego 
konstruktywizmu dowodzi się, iż ludzie podzielają społeczne przekonanie, że posiadane 
rzeczy można traktować jako symbole tożsamości i ról. Inni ludzie odnoszą się do danej 
jednostki, biorąc pod uwagę posiadane przez nią dobra materialne (jednostka jest oceniana 
przez pryzmat dóbr konsumpcyjnych). W rezultacie, jednostka określa to, kim jest z per-
spektywy symbolicznego znaczenia posiadanych przez siebie dóbr. Tożsamość innych jest 
również postrzegana w kategoriach posiadania i konsumpcji. Znaczenie dóbr i aktów kon-
sumpcji jest ustalane i modyfikowane w interakcjach. Symboliczne znaczenie produktów 
jest ostatecznie definiowane przez społeczeństwo (lub jego część) (Dittmar 1992; Górnik-
Durose 2002, s. 173-174).

Konsumpcja związana z modą stwarza dylematy tożsamościowe związane z jednej stro-
ny ‒ z wyróżnianiem się (co na poziomie psychologicznym odpowiada „potrzebie unikal-
ności”), a z drugiej ‒ z akcentowaniem przynależności, identyfikowaniem się z szerszymi 
kategoriami społecznymi (subkulturami, plemionami, wspólnotami marek itp.). Dylematy te 
stanowią szczególne wyzwanie w kulturze postmodernistycznej opisywanej w kategoriach 
fragmentacji i hiperrealności (Firat, Vankatesh 1995, s. 239-267). Przejście do postmoderni-
zmu implikuje radykalne zerwanie z nowoczesnym porządkiem. Świat społeczny i struktury 
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rozpadają się, a pozycja i status nie są już dłużej przypisane, lecz swobodnie wybierane 
i pokazywane przez jednostkę (Cebula 2013b, s. 3-28). Dlatego dobra zyskują większą do-
niosłość w rozwijaniu znaczeń dla jednostki. 

Te dwie tendencje niekoniecznie muszą się wykluczać, a proces konstruowania własnego 
Ja polega na odnajdowaniu między nimi równowagi. W psychologii opisuje to teoria opty-
malnej wyróżnialności Marylin Brewer (1991). Warto zauważyć, iż psychologiczna potrzeba 
unikalności w konsumpcji zawiera wiele odcieni antykonformizmu różniących się stopniem 
nierespektowania społecznych norm. Badacze K.T. Tian, W.O. Bearden i G.L. Hunter (2001, 
s. 50-66) zidentyfikowali antykonformizm prowadzący do wyborów kreatywnych (creati-
ve choice counterconformity) – czyli konsumpcja oryginalna i nowatorska, ale w granicach 
akceptowanych przez grupę; antykonformizm prowadzący do wyborów niepopularnych 
(unpopular choice counterconformity), gdzie wybory konsumpcyjne wykraczają swoją  
„innowacyjnością” poza ramy społecznego przyzwolenia oraz unikanie podobieństwa  
(avoidance of similarity) oznaczające utratę zainteresowania i chęci korzystania z produk-
tów, które stają się popularne (co przywodzi na myśl snobizm). Osoby z ostatniej grupy są 
przedmiotem szczególnej uwagi ze strony marketingowców, jako że spełniają funkcję mo-
dowych „trend-setterów”. Współczesny rynek (w tym mody) zdaje się odpowiadać na dyle-
maty tożsamościowe tworząc ofertę, która z jednej strony akcentuje oryginalność, a z dru-
giej dostarcza znaczeń umożliwiających tworzenie połączeń ze społecznymi plemionami 
(np. idea mass customization). 

Można dowodzić, iż „indywidualizm” i „plemienność” w konsumpcji nie są ze sobą 
sprzeczne, lecz są raczej dwoma stronami tego samego medalu (tworzą jedno kontinuum) 
(Cooper, McLoughlin, Keating 2005, s. 330-344). Symboliczna konsumpcja może jedno-
cześnie pełnić funkcję różnicującą i integrującą jak w przypadku młodzieży „odcinającej” 
się od rodziny (przez styl i zachowania) i jednocześnie szukającej akceptacji w grupie ró-
wieśniczej. Warto zauważyć, iż odróżnianie nie może być celem samym w sobie, jest ra-
czej „figurą” w ramach systemu znakowego danego społeczeństwa. „Indywidualizm” jest 
społecznie wytwarzany (w systemie znakowym występują „symbole” indywidualizmu), 
w przypadku subkultur młodzieżowych np. „podarte jeansy”, trampki, gitara itp. Brak za-
sadniczej sprzeczności między tym, co „indywidualne”, a tym, co „społeczne” wyjaśnia 
koncepcja symbolicznego interakcjonizmu dowodząca, iż nie istnieje żadne „przedspołecz-
ne” Ja. Wszelka jaźń zawsze tworzy się w relacji z innymi (jednostka uczy się znaczenia 
własnych gestów obserwując reakcje istotnych innych; wszelkie znaczenia pochodzą ze spo-
łeczeństwa). W rezultacie nawet głęboko osobiste decyzje zakupowe noszą ślady z definicji 
ponadjednostkowej kultury.

Wszelka konsumpcja (w tym mody) ma charakter „hybrydowy” czy „dialektyczny” 
i wyznaczona jest współrzędnymi indywidualizmu i kolektywizmu (choć w różnych pro-
porcjach). W swoim modelu konsumpcji postmodernistycznej S. Cooper, D. McLoughlin 
i A. Keating (2005) wskazywali na cztery kategorie konsumpcji i odpowiadające im cztery 
typy produktów o symbolicznym znaczeniu. 
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1) Dobra związane z cenionymi cechami, służące a) wyrażaniu emocji, uczuć wobec in-
nych (np. miłości, wdzięczności) i b) komunikowaniu cech własnych (realnych lub wy-
obrażonych - postulowanych), np. statusu. 

2) Dobra mediujące wewnętrzne konflikty (np. wykorzystywane do „podbudowania” roli 
społecznej, podniesienia samooceny, zrekompensowania jakiś braków czy niedoskona-
łości). 

Oba typy dóbr przybliżają „indywidualistyczny” aspekt konsumpcji. 
Obok nich możemy wyróżnić: 

3) Produkty łączące plemiona – dobra, które ułatwiają tworzenie poczucia wspólnoty (np. 
pamiątki rodzinne, mecze sportowe, subkulturowe „gadżety” – np. deskorolka).

4) Produkty związane z rolami społecznymi – ułatwiające odgrywanie ról, dostarczające 
„wskazówek” co do sposobów ich wypełniania).

Młodzi a współczesny konsumpcjonizm

Choć konsumpcja symboliczna dotyczy w jakimś stopniu wszystkich konsumentów, to 
w grupie młodzieży (adolescentów) zdaje się odgrywać szczególną rolę. Wynika to z połą-
czenia dwóch czynników: a) specyfiki okresu dojrzewania (formowania tożsamości, cze-
mu towarzyszy poczucie niepewności i obniżona samoocena) oraz b) współczesnej kultu-
ry konsumpcyjnej, która wiąże proces definiowania Ja z dobrami materialnymi, markami 
i rynkiem zgodnie z hasłem: „kupuję więc jestem” (Dittmar 2004; Isaksen, Roper 2012,  
s. 117-135). Zgodnie z teorią symbolicznego interakcjonizmu i społecznego konstruktywi-
zmu, symbolizm w konsumpcji nabiera szczególnego znaczenia w okresie zmian życiowych 
wymagających wypracowania nowego statusu, nowych kontaktów czy wykonywania no-
wych ról (np. podjęcie nowej pracy, zmiana miejsca zamieszkania, rozpoczęcie studiów) 
(Leigh, Gabel 1992, s. 27-38; Solomon 1983, s. 319-329). Młodość jest szczególnym okre-
sem przejścia, angażującym wysiłki w kierunku tworzenia koncepcji siebie (Piacentini, 
Mailer 2004, 251-262). Aby radzić sobie z kryzysami tożsamości, nastolatki poszukują uzna-
nia w rówieśniczych grupach odniesienia, wykorzystując do tego kody kulturowe związane 
z muzyką, językiem czy odzieżą. Jeśli dodamy do tego, iż za sprawą utowarowionej kultu-
ry, znacząco wzrosła rola marek w formowaniu tożsamości (Elliott, Wattanasuwan 1998,  
s. 131-144), przez co już trzyletnie (sic!) dzieci oceniają swoich rówieśników na podstawie 
marek, jakie posiadają (Isaksen, Roper 2012, s. 118), to staje się jasne dlaczego konsumpcja, 
materialne posiadanie oraz znaczenie marki stają się tak istotne w życiu dorastającej mło-
dzieży. Dowodzono, iż nastolatki wykazują szczególnie silne tendencje materialistyczne: 
przypisują dużą wartość materialnemu posiadaniu i używają konsumpcji jako środka nada-
wania znaczenia życiu, osiągania szczęścia i definiowania sukcesu. Korelaty materializmu 
(np. potrzeba przynależności, niepokój społeczny, niepewność, niska samoocena) zbieżne są 
z młodzieńczym okresem kryzysów tożsamości. Zmieszanie i kryzysy doświadczane pod-
czas dojrzewania, powodują że jednostka stale ocenia siebie i swoją wartość. Jednocześnie 
samoocena jest sprzężona z tym, jak oceniają nas inni – informuje o stopniu naszego spo-
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łecznego „włączenia”. Jeśli aprobata (uznanie) i wzmocnienie Ja mogą być osiągnięte przez 
konsumpcję oraz jeśli aprobata jest centralna dla samooceny, można argumentować, że dla 
nastolatków żyjących w dzisiejszej kulturze konsumenckiej, samoocena (i psychologiczny 
dobrostan) są w jakimś stopniu utowarowione. Dowodzą tego wyniki badań nad młodzieżą 
brytyjską (osoby w wieku 15-16 lat) (Isaksen, Roper 2012). Badając postawy, opinie i od-
czucia związane z rolą konsumpcji w życiu (z naciskiem na modę) stwierdzono, iż „właści-
we posiadanie” w „odpowiednim czasie” jest istotne dla społecznej akceptacji, zyskiwania 
i utrzymywania przyjaźni, a przez to samooceny. Konsekwencją niedotrzymywania kroku 
najnowszym trendom były: społeczne wykluczenie, negatywna ocena rówieśnicza i obniżo-
na samoocena. Te negatywne rezultaty dotyczyły szczególnie mniej zamożnych responden-
tów którzy, wbrew swojemu finansowemu statusowi, byli skłonni nabywać droższe marki.

Powyższe badania, a także jakościowe studium M. Piacentini i G. Mailera (2004), oparte 
na wywiadach indywidualnych z młodzieżą w wieku 12-13 oraz 15-17 lat, ujawniły symbo-
liczne właściwości ubrań i mody. Stwierdzono ogólnie, iż młodzież oddaje się konsumpcji 
pokazowej i wykazuje biegłość w odczytywaniu symboliki ubioru. Wybór odzieży dokony-
wany przez młodych konsumentów był ściśle związany z ich koncepcją Ja i pełnił zarówno 
funkcję autoekspresyjną, jak i ocenną (ocenianie innych i ocenianie sytuacji). Po pierwsze, 
ubrania pełniły rolę sygnałów, iż jednostka jest podobna do innych ludzi (co jest szcze-
gólnie ważne przy nawiązywaniu kontaktów); służyły identyfikowaniu tych, którzy mogą 
podzielać podobne poglądy, styl życia czy gust (np. muzyczny). W szerszym wymiarze strój 
sygnalizował „dopasowanie” do społecznego otoczenia, nie tylko do bezpośredniej grupy 
przyjaciół i dotykał kwestii akceptacji i konformizmu. Czasami rozmiary podporządkowa-
nia normom powodowały wybór marek, które nie były „osobiście” preferowane przez ba-
danych (Isaksen, Roper 2012, s. 124). Stopień i charakter konformizmu może się zmieniać 
wraz z dojrzewaniem i czasem przebywania w danym środowisku, np. początkowa chęć 
wywarcia wrażenia ustępuje miejsca niezależności lub orientowania na inne, zewnętrzne 
grupy odniesienia. Ważnym wątkiem był ten dotyczący statusowej funkcji odzieży (Cebula 
2013b). Choć zaobserwowano elementy konsumpcji statusowej, to jednocześnie jej charak-
ter był różny w zależności od pozycji materialnej badanych. Młodzież ze szkoły prywatnej 
(reprezentująca wyższe klasy społeczne) raczej dystansowała się od „wystawnej” i „mate-
rialistycznej”, opartej na pokazywaniu marek konsumpcji wskazując implicite na rolę „spo-
sobu” konsumowania związanego ze smakiem i kapitałem kulturowym (Bourdieu 2005) – te 
jednostki były pewne swojej pozycji i nie musiały tego okazywać w demonstracyjny spo-
sób. Inaczej niż młodzież z niższych klas społecznych (szkoły publicznej), która w wyraźny 
sposób oddawała się konsumpcji „materialistycznej” i naśladowczej, choć motywem tego 
postępowania była nie tyle chęć podniesienia statusu, co raczej udowodnienia, iż nie jest się 
gorszym („biedniejszym”). W rezultacie przywiązanie do widocznych marek było pewnym 
sposobem „wykupienia się”, „ochrony” przed społecznym ostracyzmem (obmawianiem, 
dokuczaniem itp.). Jednocześnie marka odnosiła się wyłącznie do statusu ekonomicznego. 
W końcu, ubrania pomagały w wykonywaniu ról społecznych i służyły zarządzaniu wra-
żeniem w danej sytuacji (np. „szkolna dyskoteka”), balansując między zapewnianiem ak-
ceptacji a podkreślaniem indywidualności. Ubrania ułatwiały płynne wejście w nową rolę  
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(np. ubieranie się „po studencku” w ostatniej klasie liceum); akcentowały zamknięcia pew-
nego rozdziału w życiu (np. okresu dzieciństwa). Przez przyswajanie symboli, młodzież 
mogła kompensować niepewność związaną ze zmianą ról społecznych (w postaci „we-
wnętrznej komunikacji – zyskania subiektywnego komfortu, jak i komunikacji zewnętrznej 
– zapewniania kim się jest i do jakiej grupy się należy). Symboliczna siła odzieży przeja-
wiała się także w „pomaganiu” wykonywania roli (w przypadku uprawiających sport, wręcz 
„poprawiając” ich wyniki). Choć istnieje związek między ubraniem a pojęciem Ja, trudno 
rozstrzygnąć, czy ludzie definiują siebie, a następnie wybierają odpowiedni styl ubioru, czy 
też to, co wybierają narzuca definicję tego, kim są (jak sugerują niektórzy postmoderniści). 
Jednocześnie kwestie związane z naśladownictwem lub odróżnianiem się od „innych” przez 
ubiór i modę jest kwestią bardzo zróżnicowaną i zależną od wielu czynników socjokultu-
rowych. Wzorce do naśladowania pochodzić będą jednak głównie z kultury popularnej lub 
grup odniesienia normatywnego (Perchla-Włosik 2013, s. 52-59).

Wiek a wybory i orientacje konsumpcyjne – wyniki badań

Dopełnieniem rozważań teoretycznych są wyniki badań nad gustem i orientacjami kon-
sumpcyjnymi mieszkańców Wrocławia, które zrealizowano w 2011 roku1.Wychodząc od 
komunikacyjnych i symbolicznych właściwości ubioru, badanych poproszono o wybór 
maksymalnie 4 przymiotników (z listy 11) najlepiej opisujących ich ubrania. Celem tego 
„testu” było nie tyle uzyskanie „obiektywnej” wiedzy o walorach odzieży, ile wyobrażeń 
jakie badani żywili na swój temat (jak postrzegali sami siebie). Rozkład odpowiedzi wska-
zywał na istotne znaczenie wieku (por. tabela 1).

To osoby młodsze (wychowane w warunkach kapitalistycznego rynku) w większym 
stopniu akceptowały ekspresyjną, komunikacyjną czy „zabawową” funkcję stroju, wybie-
rając ubrania „oryginalne i ciekawe”, „modne”, czy „młodzieżowe”. Starsze pokolenia 
charakteryzował gust bardziej zachowawczy: ubrania „klasyczne” (określenie najrzadziej 
wybierane przez osoby w wieku 18-25 lat), „wygodne” i „praktyczne”, natomiast średnie ka-
tegorie wiekowe częściej sięgały po ubrania „markowe”, „dobrej jakości” czy „eleganckie”. 
Zasadniczo jednak, to wśród najmłodszych respondentów można było spotkać elementy 
„postmodernistycznego” eklektyzmu, gry w konwencję czy otwartości na niebanalne roz-
wiązania, na co wskazują wypowiedzi uzyskane w prowadzonych równolegle wywiadach 
jakościowych: „Lubię jak ludzie wyglądają różnie i przy pomocy swego ubioru starają się 
pokazać to, jacy są bądź jakiej muzyki słuchają bądź ich strój wyraża, że tak powiem ich 
poglądy” (mężczyzna, lat 22, sprzedawca); „No, na pewno lubię, gdy ludzie ubierają się 
w oryginalny sposób, lubię odważnych ludzi, często wręcz ekscentrycznych. Lubię, gdy 
ludzie ubierają się w odważne kolory, w ogóle kolorowo a nie jakoś szaro i bezbarwnie. 

1  Grant badawczy nr 4954/B/H03/2011/40 sfinansowany ze środków NCN. Badania metodą bezpośredniego wywiadu kwe-
stionariuszowego zrealizowano w czerwcu i lipcu 2011 roku na niereprezentatywnej próbie 362 pracujących dorosłych miesz-
kańców Wrocławia, dobieranych wg kryterium wykonywanego zawodu (Cebula 2013a).
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Lubię ludzi, którzy widzę, że ubierają się z pomysłem, też takich, którzy bawią się swoim 
ubraniem” (młoda kobieta, masażystka).

Tabela 1
Wiek a preferencje odzieżowe (w %; N=362)

Wyszczególnienie
Wiek

Ogółem
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat pow. 55 lat

Ubrania:
klasyczne 28,8 46,2 55,1 53,7 44,2 45,3
markowe 15,2 23,8 18,8 14,6 2,3 17,7
korzystne cenowo 53,0 37,1 34,8 39,0 48,8 41,2
modne, „na czasie” 27,3 21,7 13,0 4,9 9,3 17,7
dobrej jakości 45,5 53,1 46,4 51,2 30,2 47,5
eleganckie 10,6 16,8 26,1 24,4 9,3 17,4
skromne ale schludne 21,2 19,6 29,0 26,8 20,9 22,7
młodzieżowe 21,2 16,8 11,6 2,4 2,3 13,3
wygodne 65,2 69,2 63,8 80,5 76,7 69,6
praktyczne 24,2 46,9 47,8 68,3 46,5 45,3
oryginalne, ciekawe 33,3 20,3 15,9 4,9 11,6 19,1
Liczebność (N) 66 143 69 41 43 362

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców Wrocławia (2011). 

Istotne różnice występowały także w obszarze ogólnych stylów czy orientacji zakupo-
wych mierzonych przy wykorzystaniu metod skalowych2 (Sprotles, Kendall 1986, s. 267-279). 
Na wykresie 1 przedstawiono, jaki procent konsumentów z danej grupy wiekowej przy-
pisuje wysoką wartość w poszczególnych typach konsumpcji (za wysoką uznano wartość 
cechy powyżej jednego odchylenia standardowego od średniej dla całego zbioru danych). 
Najbardziej regularne zależności dotyczyły konsumpcji „ wyróżniającej się”3. Im wyższa 
kategoria wiekowa, tym mniejsza skłonność do zaznaczania własnej odrębności konsump-
cyjnej, przez nabywanie oryginalnych i unikalnych produktów (rho = -0,262; p < 0,001). 
Np. w kategorii wiekowej 18-25 lat aż 40,9% badanych wykazywało wysoką orientację na 
wyróżnianie się, podczas gdy w kategorii „powyżej 55 lat” takich osób było tylko 11,6%. 
Stwierdzona zależność może być wynikiem zarówno odmiennych doświadczeń pokolenio-
wych (tego, iż młodzi ludzie socjalizowani byli już w kulturze rynkowego „indywiduali-
zmu”, podczas gdy doświadczeniem starszych była specyfika gospodarki socjalistycznej), 

2  Badani ustosunkowywali się do stwierdzeń na 5-punktowych skalach Likerta. Dane poddano analizie głównych składowych 
z wykorzystaniem rotacji Varimax (KMO = 0,787). Uzyskano rozwiązanie z 11 czynnikami, wyjaśniającymi łącznie 62,5% 
wariancji wyjściowego zbioru danych.
3  Przykładowe stwierdzenie z tej skali, to: „Lubię posiadać oryginalne, unikalne produkty”.
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Rozstrzygnięcie wpływu obu efektów wymagałoby badań longituidalnych (tj. podłuż-
nych) śledzących, jak w miarę upływu czasu zmieniają się (lub nie) postawy osób urodzo-
nych w podobnym czasie (np. czy osoby wychowane w warunkach rynkowych z czasem 
zmieniają swoje nastawienia). Co ciekawe, to także młodsi wykazywali większe uwrażli-
wienie na jakość w konsumpcji4 (27,7%) niż starsi (7%), co być może ma związek z większą 
świadomością na temat zdrowego stylu życia oraz większymi możliwościami nabywczymi. 
Podobnie naśladowczy typ konsumpcji5 to raczej domena osób w niższym wieku. W grę 
może tu wchodzić odmienność kręgów społecznych i typów oddziaływań. Jak wskazywano 
w badaniach amerykańskich (Park, Lessig 1977, s. 102-110), większą podatnością na wpływ 
grup odniesienia w dziedzinie wyboru marek wykazywali „studenci” niż „gospodynie do-
mowe”, co interpretowano w kategoriach odmiennej ekspozycji na bodźce płynące z grup 
społecznych. Generalnie, starsze osoby wydają się być mało aktywne w niemal każdym 

4 Poszukujący jakości sprawdzali składniki produktów żywnościowych pod kątem zdrowia oraz byli gotowi zapłacić więcej za 
produkt wyższej jakości.
5  Przykładowe stwierdzenie ze skali: „Kiedy wybieram jakiś produkt biorę pod uwagę opinię innych na jego temat”.

jak i rezultatem efektu „starzenia się” (tj. nabywania odmiennych nawyków, w miarę prze-
chodzenia kolejnych etapów cyklu życia, np. w związku z mniejszym znaczeniem grup ró-
wieśniczych jako grup odniesienia).

Wykres 1 
Kategorie wiekowe a typy konsumpcji (w %; N=362)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców Wrocławia (2011). 
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z wyróżnionych typów konsumpcji, szczególnie tych związanych z „nowoczesną” kulturą 
konsumpcyjną. Zauważmy, iż w najstarszej grupie wiekowej nie było ani jednej osoby prze-
jawiającej spontaniczny styl zakupów6 (tj. wysoką wartość tej cechy), podczas gdy w grupie 
młodzieży 18-25 lat, takich osób było 18,5%. Jednocześnie, to wśród badanych powyżej 
55. roku życia najwięcej było „niechętnych zakupom” (30,2%)7. Być może więc dzisiejsza 
kultura konsumpcji jest kulturą przede wszystkim ludzi młodych czy to z tego powodu, iż 
jest „ich” kulturą (w której dorastali), czy też dlatego, iż zawiera elementy jawnie promujące 
młodość (stanowiąc czynnik wykluczenia społecznego). Pewną osobliwością jest fakt, iż 
najbardziej „zmęczone” konsumpcją są osoby najmłodsze8, a najmniej – osoby najstarsze. 
Być może stopień rezerwy wobec kultury konsumpcyjnej jest funkcją stopnia „wystawie-
nia” na tę kulturę. Młodsi stosunkowo szybciej doświadczają „przesytu” dobrami konsump-
cyjnymi. Hipoteza ta wymaga jednak dalszych studiów.

Podsumowując, dolne grupy wiekowe przeważnie przejawiają silniejsze postawy pro-
konsumpcyjne, biorąc pod uwagę takie zjawiska jak spontaniczność, naśladownictwo czy 
wyróżnianie się. W przypadku pozostałych typów konsumpcji zależności z wiekiem są 
mniej regularne. Np. konsumpcja luksusowa9 relatywnie częściej dotyczyła osób w średnim 
wieku (36-45 lat). Niewykluczone, iż do luksusu trzeba „dojrzeć” zarówno w sensie men-
talnym i kompetencyjnym, jak i finansowym (tj. osiągnąć względnie bezpieczny i wysoki 
poziom zarobków, co wiąże się z odpowiednio długim „stażem” na rynku pracy).

Podsumowanie 

Dobra materialne wypełniają wiele funkcji (emocjonalnych i społecznych) wobec jed-
nostek, a tworzenie i podtrzymywanie tożsamości (poczucia Ja) za ich pomocą staje się ce-
chą definiującą konsumpcyjne społeczeństwo. Dylematy tożsamościowe współczesnego 
nabywcy koncentrują się wokół poszukiwania równowagi między „indywidualizacyjnymi” 
tendencjami rynku a „plemiennymi” aspektami życia społecznego. Z marketingowego punk-
tu widzenia dylematy te implikują odmienne typy strategii oddziaływania przedsiębiorstw, 
określane jako: marketing relacji i marketing plemienny (nakierowany na wspieranie rela-
cji między samymi konsumentami) (Kacprzak-Choińska 2011). Dostępne badania wskazują 
na wyjątkową doniosłość konsumpcji, marek i mody (zwłaszcza odzieżowej) w życiu mło-
dych konsumentów, co tylko częściowo wynika ze specyfiki okresu dojrzewania i dorastania. 
Moda i marki pełnią funkcję fatyczną – nawiązywania relacji, statusotwórczą, więziotwórczą 
a także ochronną (przed społecznym „ostracyzmem”). Pomagają także w wykonywaniu ról 
społecznych. Wszystkie te aspekty mogą znaleźć odzwierciedlenie w działaniach marketin-
gowych (np. wykorzystywanie motywu młodzieżowego naśladownictwa i konformizmu, 
motywu osiągnięć czy wyróżnienia w grupie). Badania wrocławskie, obejmujące m.in. lu-
dzi młodych w wieku 18-25 lat wskazywały na znaczenie „wyróżniania się” w konsumpcji  

6 Spontaniczni kupują pod wpływem impulsu, zdarza im się wydać dużą sumę pieniędzy.
7  Niechętni zakupom nie lubią spacerować po sklepach, galeriach handlowych; przejawiają zadaniowy typ zakupów.
8  Zmęczenie konsumpcją wiązało się m. in. z uznaniem, iż współczesne życie jest zbyt materialistyczne.
9  Np. robienie zakupów w sklepach, które mają elegancki wystrój.
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(tj. poszukiwania oryginalnych i unikalnych produktów oraz docenianiu własnej indywidual-
ności). Zarazem jednak istotny był pewien poziom społecznej akceptacji, czego wyrazem była 
silniejsza niż w innych grupach orientacja naśladowcza. Być może więc ich styl konsumpcji 
najbliższy był antykonformizmowi prowadzącemu do wyborów kreatywnych (Tian, Bearden, 
Hunter 2001). Na uwagę zasługuje także aspekt „zmęczenia konsumpcją”, który może suge-
rować narastanie postaw krytycznych i antyrynkowych, przynajmniej wśród części młodego 
pokolenia. Nadal jednak to osoby urodzone po 1989 roku w największej mierze akcentowały 
ekspresyjne, zabawowe i komunikacyjne walory ubrań, wybierając to, co „oryginalne i cieka-
we”, „modne” i „młodzieżowe” a zachowując rezerwę wobec klasyki czy praktyczności.

Bibliografia

Arnould E.J., Thompson C.J. (2005), Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, 
“Journal of Consumer Research”, Vol. 31(4).

Boudrillard J. (2005), Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa. 
Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa.
Brewer M.B. (1991), The Social Self: On Being the Same and Different at the Same Time, “Personality 

and Social Psychology Bulletin”, Vol. 17(5).
Cebula M. (2013a), Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji 

społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
Cebula M. (2013b), Konsumpcja statusowa – między praktyczną świadomością a strategicznym dzia-

łaniem, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Cooper S., McLoughlin D., Keating A. (2005), Individual and neo-tribal consumption: Tales from the 

Simpsons of Springfield, “Journal of Consumer Behaviour”, Vol. 4(5).
Cova B. (1996), The Postmodern Explained To Managers: Implications for Marketing, “Business 

Horizons”, Vol. 39(6).
Dittmar H. (1992), The Social Psychology of Material Possesions: To Have Is To Be, Harvester  

Wheatsheaf, Hemel Hempstead.
Dittmar H. (2004), Are you what you have?, “Psychologist”, Vol. 17(4).
Elliott R., Wattanasuwan K. (1998), Brands as symbolic resources for the construction of identity, 

„International Journal of Advertising”, Vol. 17(2).
Firat A.F., Venkatesh A. (1995), Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption, 

“Journal of Consumer Research”, Vol. 22(3).
Goffman E. (1977), W teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.
Górnik-Durose M. (2002), Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a spo-

łeczną użytecznością dóbr materialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Isaksen K.J., Roper S. (2012), The Commodification of Self-Esteem: Branding and British Teenagers, 

“Psychology & Marketing”, Vol 29(3).
Kacprzak-Choińska A. (2011), Indywidualistyczne i plemienne aspekty zachowań konsumenckich, 

(w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewo-
luującym otoczeniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 661.



MICHAŁ CEBULA, ALEKSANDRA PERCHLA-WŁOSIK 53

Lasota E., Moda, ciało, tożsamość a kontekst kulturowy, Forokonteksty,  
http://www.hueckel.com.pl/pl/muzungu/servepdf?pdf...moda_cialo...full [dostęp: 11.01.2014].

Leigh J.H., Gabel T.G. (1992), Symbolic Interactionism: Its Effects on Consumer Behaviour and Im-
plications for Marketing Strategy,” Journal of Consumer Marketing”, Vol. 9(1).

Park C. W., Lessig V. P. (1977), Students and Housewives: Differences in Susceptibility to Reference 
Group Influence, „Journal of Consumer Research”, Vol. 4(2).

Piacentini M., Mailer G. (2004), Symbolic consumption in teenagers’ clothing choices, “Journal of 
Consumer Behaviour”, Vol. 3(3). 

Perchla-Włosik A. (2013), Młodzi mieszkańcy aglomeracji miejskich wobec mody jako elementu stylu 
życia, „Handel Wewnętrzny”, t. 1, maj-czerwiec (A). 

Magala S. (1980), Simmel, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Simmel G. (2006), Z psychologii mody. Studium socjologiczne, (w:) Most i drzwi. Wybór esejów,  

Oficyna Naukowa, Warszawa
Solomon M.R. (1983), The Role of Products as Social Stimuli: A Symbolic Interactionism Perspec-

tive, “Journal of Consumer Research”, Vol. 10(3).
Sprotles G.B., Kendall E. (1986), A Methodology for Profiling Consumers’ Decision-Making Styles, 

“Journal of Consumer Affairs”, Vol. 20(2).
Stasiuk K., Maison D. (2014), Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Tian K.T., Bearden W.O., Hunter G.L. (2001), Consumers’ Need for Uniqueness: Scale Development 

and Validation, “Journal of Consumer Research”, Vol. 28(1).

Young Consumers in the Face of Challenges of Contemporary 
Consumption in the Perspective of the Market for Fashion  
and Sociocultural Theories

Summary

In their article, the authors examined the role of consumption (particularly that of 
fashion) in the life of young people, paying a particular attention to the process of per-
sonality formation and self-sustaining. They considered the dual model of consump-
tion: as self-expression (individualistic consumption) and as a system of meanings 
enabling sustaining ties with social tribes (tribal consumption). There were presented 
results of surveys carried out among Wroclaw inhabitants concerning their shopping 
attitudes and orientations. The research material was constituted by 363 question-
naire-based surveys. The authors revealed that young people (aged 18-25 years) were 
more likely to “be distinguished” by consumption than elder consumers and, at the 
same time, they were involved in imitative consumption. They also accepted the ex-
pressive and “playful” functions of apparels and fashion. The practical implications of 
the research refer to the two types of marketing strategies: marketing of relationships 
and tribal marketing. What’s more, the authors indicate the necessity to consider the 
social consequences of “merchandised” culture towards the youth.

Key words: symbolic consumption, young consumers, fashion, identity, tribalism.

JEL codes: D11, D12, M31
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Молодые потребители перед вызовами современного потребления 
в перспективе рынка моды и социально-культурных теорий

Резюме

В статье исследовали роль потребления (в особенности моды) в жизни 
молодых людей, обращая особое внимание на процесс формирования и под-
держания личности. Обсуждали двойную модель потребления: как самовыра-
жение (индивидуалистическое потребление) и как систему значений, предо-
ставляющую возможность поддерживать связи с общественными племенами 
(племенное потребление). Представлены результаты обследования жителей 
Вроцлава, касающиеся закупочных отношений и ориентировок. Исследова-
тельский материал составили 363 анкетных интервью. Выявили, что молодые 
люди (в возрасте 18-25 лет) были более склонны «выражать себя» посред-
ством потребления, нежели потребители старшего возраста, а заодно они во-
влекались в подражательное потребление. Они тоже одобряли экспрессивные 
и «развлекательные» функции одежды и моды. Практические импликации ис-
следования обращаются к двум типам маркетинговых стратегий: маркетингу 
отношений и племенному маркетингу. Более того, указывают необходимость 
осмыслить социальные последствия «отоваренной» культуры по отношению 
к молодежи.

Ключевые слова: символическое потребление, молодые потребители, мода, 
тождество, племенность.
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