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Abstrakt  
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och socialt utvecklingsarbete, Höstterminen 2007 

 
Titel:  I valet och kvalet, en undersökning om studenters tankar kring 

konsumtion 
 
Författare:  Anna-Carin Elb och Carolina Johansson   
 
Dokument:  C-uppsats 
 
Examinator:  Magnus Ring  
 
Handledare:  Åke Nilsén 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur en grupp högskolestudenter 

upplever och förhåller sig till konsumtion. Vidare vill vi lyfta fram 
våra respondenters tankar om de valmöjligheter som konsumtions-
samhället erbjuder samt hur deras behov och begär efter marknadens 
produkter tar sig uttryck och därtill även hur de använder dessa som 
ett medel för att framställa sig själva.  

 
Frågeställning: Huvudfrågan vi ställt inför uppsatsarbetet är, hur upplever och 

förhåller sig studenter till konsumtion? Har studenterna olika 
förhållningssätt till konsumtion? 

 
Metod: I relation till vår frågeställning har vi valt att använda oss av den 

kvalitativa metoden. Syftet med att använda denna metod och göra 
intervjuer med tio studenter på Högskolan i Halmstad var att få fram 
information som genom analys kan leda till att vi kan hitta mönster 
och göra jämförelser i vårt insamlade material. Den kvalitativa 
metoden gav oss möjlighet att få insyn i respondenternas tankar om 
konsumtion.  

 
Slutsatser: I vår studie kan vi urskilja fyra grupper av konsumenter: ideala 

konsumenter, otillräckliga konsumenter samt konnässörer. Begreppen 
är baserade på Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället. 
Vidare har det framkommit ytterligare en typ av konsument som vi i 
denna studie valt att kalla den avvikande konnässören.  

 
Nyckelord: Konsumtion, identitetsskapande, förhållningssätt, behov, begär, 

valmöjligheter, upplevelsen av konsumtion, ideala konsumenter, 
otillräckliga konsumenter, konnässör, avvikande konnässör, 
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Title:  Be faced with a dilemma – a survey on students’ attitude to consumer 
culture 
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Examinator:  Magnus Ring    
 
Mentor:   Åke Nilsén 
 
Purpose: The purpose of the survey is to describe how a group of university 

students experience and relate to consumer culture. The survey group 
was asked to highlight their thoughts on consumer choice and how 
their needs affect the consumer marketplace. They were also asked to 
highlight how they use these products as a means in which to express 
themselves. 

 
Question: How do students think about and relate to consumer culture. Do 

differing attitudes exist toward consumer culture among the survey 
group? 

 
Method: A qualitative approach was implemented. A group of ten students at 

Halmstad University in Sweden was interviewed. By analysis of the 
collected information comparisons could be made as to the survey 
groups’ attitude and thoughts regarding consumer culture.  

 

Conclusion: From the analysis of the data, three distinct groups were defined 
according to the Zygmunt Bauman theory of consumer society: ideal 
consumers, insufficient consumers and authorities. A fourth 
classification was also identified which is defined in this study as the 
deviating authorities. 

 
Keywords: Consumption, creating of identity, attitudes, needs, desire, choices, 

the experience of consumption, ideal consumers, insufficient 
consumers, authority, deviating authority, trademarks. 
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  Tack för alla kloka råd och tips Ni har delat med Er av.  
   
 Till sist riktar vi ett tack till vår handledare Åke Nilsén för 

värdefull kritik och synpunkter under arbetets gång. 
 
 Anna-Carin och Carolina,  
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1 Inledning  

Konsumtion genomsyrar vardagen och är en mycket närvarande företeelse för majoriteten av 

människor. Det är också ett ständigt aktuellt ämne som flitigt debatteras i media. Att 

konsumera uppfattas i konsumtionssamhället som en rättighet och är också vägen till att bli en 

fulländad samhällsmedborgare. En konsument är någon som använder saker för att 

tillfredställa sina behov och begär och gör det till sin privata egendom genom att betala för 

den1. Shoppingen och längtan efter nya och bättre saker är starkt internaliserad och vem har 

inte rättfärdigat ett köp med orden, ”det är jag värd”. Förutom att många butiker utökar sina 

öppettider har konsumenterna möjlighet att konsumera på Internet dygnet runt. Detta går hand 

i hand med normen i konsumtionssamhället som tydligt markerar att individerna ska 

konsumera och shoppingen har således blivit en stor del av det vardagliga livet och ett starkt 

socialt ideal. En ”god” samhällsmedborgare anses bidra till samhällsekonomin genom att 

konsumera mycket och ofta. Konsumenten har en mängd valmöjligheter att ta ställning till, 

dock har de inte möjligheten att låta bli att välja något. Det är för individerna mycket svårt att 

kliva ur sin roll som konsumenter då samhället idag genomsyras av konsumtion och 

marknadens tentakler sträcker sig in i hemmets alla vrår genom reklam och olika medier2.  

 

I konsumtionssamhället går det inte att konsumera vad som helst. Det gäller att konsumera 

rätt, men också helst vara först med det, vilket kan skapa en stress och känsla av otrygghet för 

konsumenterna. De måste ständigt vara alerta och uppmärksamma och ta vara på varje 

möjlighet, och oavbrutet ta beslut och göra val och den enda person de egentligen kan förlita 

sig till är sig själv. Genom att rådfråga marknaden fås ett partiskt svar, det yttersta ansvaret att 

skapa ett beslutsunderlag ligger således på konsumenten. Valet i konsumtionssamhället 

värderas således mycket högt och är inget som bör tas lättvindigt3. Det finns mycket att ta 

ställning till, hur de vill framställa sig själva inför andra men också ur andra aspekter såsom 

att vara en medveten konsument ur exempelvis miljöaspekten. Individerna har i 

konsumtionssamhället lösgjorts från det nedärvda och förvandlats från något ”givet” till en 

”uppgift”, då människor själva måste skapa sin plats i samhället 4. Att konsumera har således 

blivit synonymt med att konsumera en identitet, något som ständigt är föränderligt och 

förgängligt. Genom detta ges individerna en frihet att skapa sig själva, där själva 

konsumtionsvalen är av stor betydelse vilket innebär att individerna till stor del bedöms 

                                                 
1 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006:39 
2 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006 
3 Ibid. 
4 Bauman, Det individualiserade samhället 2002:177 
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utifrån vad de köper eller inte köper 5. Det fungerar som en markör på en individs ekonomiska 

förutsättningar men kan också tydliggöra intresse och smak. Genom sina konsumtionsval val 

kan människor således positionera sig och ingå i gemenskaper och distansera sig från andra. 

Genom detta kan konsumtionen fungera som en uteslutande kraft. De sociala skillnaderna 

skapas genom att människor har olika realistiska valmöjligheter. Ju större valfrihet en individ 

har, ju högre position når den i konsumtionssamhällets hierarki6.  

  

Det finns många krafter i samhället som drar åt skilda håll vad gäller konsumtion. Å ena sidan 

finns de som vill öka konsumtionen och ser positivt på den, å andra sidan de som är negativt 

inställda och istället vill minska den. Svenskt Näringsliv arbetar exempelvis aktivt för att 

främja konsumtionen, då de menar att det är bästa sättet att minska fattigdom, nå välstånd och 

god ekonomi är att öka handeln7. Svenskt Näringsliv lanserade i december 2007 en 

reklamkampanj för att främja handeln och skapa debatt om konsumtion. De menar att alla har 

ett individuellt ansvar för sin konsumtion, och att konsumtion genom rätta produktval kan 

förbättra världen, både ur en ekonomisk och miljömässig aspekt8 Det har även bildats 

motkrafter såsom BND9, Buy nothing day, en organisation som arbetar för att främja en årlig 

köpfri dag, som bildats i protest mot konsumtionssamhället och konsumtionshetsen. De 

arbetar för att människor ska bli medvetna om den yttre påverkan som ligger till stor grund för 

deras konsumtion. En missnöjd konsument är en god konsument, då denne ständigt strävar 

efter något annat och bättre och oupphörligt är på jakt efter att tillfredställa sina behov och 

begär. BND, Buy nothing day vill belysa konsumentens roll i samhället och ge denne verktyg 

och möjlighet att slå sig fria från konsumtionstrycket.  Detta sätter press på konsumenterna, 

som riskerar att hamna mitt emellan starka samhällskrafter och exemplifierar att människor 

dagligen utsätts för påverkan och krav från samhället och marknadskrafterna.  

 

För att konsumera krävs pengar och de som saknar ekonomiska förutsättningar löper stor risk 

att bli kategoriserade som andra klassens medborgare och känna sig otillräckliga som 

konsumenter. Studenter är en stor samhällsgrupp som under sin, ofta flera år långa, utbildning 

lever med en mycket knapp ekonomi vilket gör dem till en utsatt grupp i 

                                                 
5 Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna 1999  
6 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006 
7 www.svensktnaringsliv.se 
8 www.svensktnaringsliv.se 
9 www.bnd.nu 
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konsumtionssamhället. Vår frågeställning kommer att belysas genom Zygmunt Baumans 

teorier om konsumtionssamhället samt Mats Alvessons teori om konsumtion.  

 

1.1 Syfte 

 Vår övergripande målsättning med uppsatsen är att beskriva hur högskolestudenter upplever 

och förhåller sig till konsumtion. Vidare vill vi lyfta fram högskolestuderandes upplevelse av 

att leva i ett samhälle med alla de valmöjligheter och begär som konsumenter dagligen måste 

ta ställning till. Vi vill även se hur de använder sig av konsumtionen som ett medel att 

framställa sig själva. Vår förhoppning är att denna studie ska vara av praktiskt betydelse och 

göra konsumenter medvetna om den yttre påverkan som ligger till grund för deras 

konsumtion. Vidare kan den möjligen även bidra till att konsumenterna i större utsträckning 

ges möjlighet att reflektera över sin konsumtion och konsumtionsvanor och på så sätt göra 

mer fria och medvetna val. 

 

1.2 Problemformulering 

• Hur upplever och förhåller sig studenter till konsumtion? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats baseras på tio intervjuer med studerande på Högskolan i Halmstad. 

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats är uppbyggd av sju kapitel. Under den första rubriken Inledning presenterar vi 

vår uppsats genom att ange vår problemformulering samt syftet med uppsatsen. I det andra 

kapitlet som vi valt att kalla Bakgrund presenterar vi i korta drag konsumtionssamhällets 

ursprung. Vi förtydligar även några, för uppsatsen, viktiga definitioner. Kapitel tre innehåller 

en Teoretisk referensram som presenterar de teorier vi valt att basera denna uppsats på, vilka 

kommer att ligga till grund för analysen. Vi har valt att belysa våra resultat med Mats 

Alvessons teori om konsumtionssamhället samt Zygmunt Baumans teori om 

konsumtionssamhället, den ideale och otillräcklige konsumenten.  I vårt fjärde kapitel, Metod, 

beskriver vi vårt val av metod, tillvägagångssätt, urval samt intervjuguide. Vi belyser även de 

etiska aspekterna som bör beaktas i varje forskningssammanhang samt redogör för 

hermeneutiken som ligger till grund för vår tolkning av det insamlade materialet. I Resultatet i 

kapitel fem, presenteras vårt insamlade intervjumaterial och i det sjätte kapitlet, Analys, tolkar 

vi resultaten med hjälp av ovan nämnda teorier. Under den sjunde och sista rubriken 
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Slutdiskussionen strävar vi efter att föra samman uppsatsens delar till en slutlig konklusion 

samt ger idéer till framtida forskning inom detta område.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskriver vi det samhälle som enligt Bauman kallas för konsumtionssamhället, 

och dess ursprung. Vidare belyser vi studenternas situation samt förklarar begrepp som 

förekommer i uppsatsen. 

 

2.1 Konsumtionssamhällets historik 

Bauman beskriver hur moderniteten inneburit att samhället utvecklats från ett 

producentsamhälle till ett konsumtionssamhälle. Han menar att de flesta samhällen egentligen 

är konsumtionssamhällen och menar att skillnaden är att produktionssamhället främst 

involverade sina medlemmar som producenter medan konsumtionssamhället främst 

inkluderar sina medlemmar som konsumenter. Bauman menar att det skett en förändring då 

människor under modernitetens industriella fas först måste vara producenter innan de kunde 

bli någonting annat medan människor i konsumtionssamhället först och främst måste vara 

konsumenter innan de kan bli någonting annat10.  

 

I produktionssamhället var de flesta människor till stor del fast vid en viss social position. De 

materiella- och symboliska medlen för att ändra på eller att visa på något helt annorlunda var 

begränsade för de flesta. Denna fasthållning vid föräldrar, bakgrund, klass, kön, geografi har 

med åren minskat och vi lever idag i ett samhälle som är öppet och som erbjuder ett överskott 

av och till viss del verkliga men i första hand utlovade möjligheter11. Mycket av allt detta har 

att göra med att ekonomin har ändrat karaktär från produktion till att mer fokusera på 

övertalning och konsumtion. Traditioner och kultur tappar mark, och tänkande, ambitioner 

och livsprojekt blir mindre fastställda. Detta för med sig möjligheter men också sårbarhet. Att 

möta en uppluckrad och ombytlig kulturell värld ger ökad frihet och möjlighet för individen, 

men ökar också risken för att de inte lägger ned tid på att skapa jaget vilket gör individen mer 

sårbar, verkligheten tappar terräng i vårt samhälle12.  

 

Under industrialiseringen i början av 1800-talet var arbetskraften en möjlighet till 

förmögenhet för fabriksägarna. Det fanns många växande företag och en stor mängd potentiell 

arbetskraft. Arbetsetiken innebar att det ansågs omoraliskt för individer att nöja sig med det 

de redan hade. Den skulle motarbeta människors upplevelse att deras behov var 

                                                 
10 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdom 2006 
11 Alvesson, Tomhetens triumf 2006 
12 Ibid. 
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tillfredsställda och de skulle istället ständigt anstränga sig att få mer. Att arbeta ansågs som 

normalt, och att ha en anställning var likställt med att vara en anständig människa. 

Arbetsetiken sågs således som lösningen på både individens och nationens rikedom. I det 

traditionella samhället placerade arbetet människor på den sociala kartan och gav dem normer 

att leva upp till men dock inte över. Förr utgjorde arbetet basen för denna konstruktion, det 

gav människor en röd tråd att följa med livslånga anställningar. Arbetsplatsen var förr den 

viktigaste faktorn för social integration, då människor spenderade stor del av sin vakna tid på 

arbetet. 1850 gick sjuttio procent av den vakna tiden åt till arbete till att 1994 ha minskat till 

fjorton procent13. Arbetet hade således en avgörande betydelse för vilken social ställning 

människor hade i samhället, det definierade vem man var och hur man skulle leva sitt liv, 

samt en människas levnadsstandard och fritidsintressen. Arbetet fungerade således som en 

sorts orienteringspunkt där de mesta kretsade kring och identiteten byggdes för hela livet, 

något som Bauman menar inte längre är möjligt14. I konsumtionssamhället eftersträvar inte 

människor en fast identitet, utan hyllar istället det flyktiga och föränderliga. De vill hålla alla 

möjligheter öppna och ingenting är för evigt, vilket också gäller konsumtionsvalen15.  

 

Bauman menar att arbetsetiken har ersatts av konsumtionsestetiken. De fattiga i 

konsumtionssamhället ses inte längre som en potentiell armé av arbetare då företagen kräver 

allt mindre arbetskraft. I konsumtionssamhället är människor tvungna att konstruera sig 

själva, det vill säga att skapa sina egna sociala identiteter. Dessa livsprojekt byggs i 

konsumtionssamhället genom konsumtion och inte längre genom människors yrkesval eller 

färdigheter. Utvecklingen har gått från att se arbetet som moraliskt riktigt, som ett sätt att 

tjäna pengar, och inte bara tillräckligt med pengar, utan mer pengar. Löneskillnader har 

kommit att ligga till grund för människors sociala ställning och status och deras värde baserar 

till stor del i ekonomiska faktorer. Ekonomisk tillväxt bygger inte längre, som under 

industrialismen, på hög sysselsättning utan på aktiva konsumenter. Bauman menar att denna 

övergång inneburit stora förändringar för samhället, kulturen och individerna, och då främst 

hur människor fostras att uppfylla kraven på sina sociala identiteter och menar att dagens 

norm är att spela konsumentens roll. 

 

 

                                                 
13 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006:31 
14 Ibid. 
15 Andersen & Kaspersen, Klassisk och modern samhällsteori 1996 
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Bauman menar att det inte längre räcker med att hålla jämna steg med sin omgivning då 

normerna för vad som är eftersträvansvärt ständigt höjs, av reklam och media som når 

människor i hemmet dygnet runt. Detta menar Bauman skapar en känsla av underlägsenhet, 

människor blir bedömda som konsumenter och styrs av osynliga makter. Det mest hotande för 

konsumtionssamhället skulle vara om människor blev nöjda med vad de hade. Istället strävar 

de efter en överdriven konsumtion, där de rika blir föremål för allmän dyrkan, jämfört med 

tidigare då detta till stor del var förunnat människor med en viss social position de vanligtvis 

arbetat sig till. De rika har den största valmöjligheten, då de kan styra över sina liv. Som 

Bauman skriver så höjer sig den himmel som bildar gräns för konsumenternas drömmar allt 

högre16.  

 

Att människor vill unna sig saker och göra sin tillvaro lite lyxigare är i sig inget nytt fenomen, 

det som förändrats är att begäret kraftigt har ökat17. Några skäl till detta är den ökade 

ekonomiska tillväxten samt massmedias och reklammakarnas skicklighet att skapa ett sug 

efter produkter. De flesta individer har råd med en viss sorts lyxkonsumtion och har börjat 

sträva till samma mål som eliten, som ständigt bemödar sig om att göra allt för att hålla 

avstånd från den stora massan. Alvesson kallar personer som försöker erbjuda ett blivande 

bättre och tjusigare liv för ”tillskyndarna”18. Exempel på tillskyndare är politiker, massmedier, 

skola, högskola, marknadsförare, terapeuter, ”människoförbättrare”. De utlovar ett tjusigare 

liv bara du anlitar deras tjänster eller köper deras produkter. Att visa upp sig med rätt attribut 

ger en möjlighet till en höjning av egot och andras beundrande blickar vilket är av stor 

betydelse. Dagens ungdom menar på att de självständigt formar sig själv och sin tillvaro. De 

förnekar till viss del massmedias påverkan och har en överdriven tilltro till att kunna skapa sig 

själv. Om massmedier påstår att andra gör på ett visst sätt blir man själv villig att göra 

detsamma, åtminstone på ytan19. Andras eventuella handlande ger på så sätt ett riktmärke för 

det egna handlandet. I brist på självständighet, klokskap och kritisk reflektion apar man efter 

andra. En stor fördel med att göra som andra, är att man får en legitimitet i sitt handlande20.  

 

 

 

                                                 
16 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006:66 
17 Alvesson, Tomhetens triumf 2006 
18 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 27 
19 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 36 
20 Alvesson, Tomhetens triumf 2006:42 
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2.1.1  Down-shifting 

Den internaliserade normen från omgivningen att konsumera och konsumera rätt är inte 

någonting som endast tagits fasta på av en viss åldersgrupp utan är något som går allt längre 

ner i åldrarna. Barn och ungdomar får i tidig ålder lära sig skilja på varumärken och vikten av 

att göra rätt konsumtionsval. Dagens konsumenter bör heller inte bara tänka på sina egna 

behov och begär utan har också kravet på att handla rätt ur exempelvis miljömässiga aspekter. 

Ur detta har det vuxit fram en konsumtionskritisk trend som vänder sig mot det 

kommersialiserade samhället samt den utbredda lyx och överflödskonsumtionen. I USA har 

det utvecklats en strömning där människor valt att se andra värden i livet än konsumtion, så 

kallad down shifting, det vill säga att dra ner på arbetstimmarna, konsumera mindre och nöja 

sig med minskade resurser, och att leva livet i en sort frivillig enkelhet. Detta går hand i hand 

med de undersökningar som pekar på att det inte finns något samband mellan välstånd och 

välbefinnande21. 

 

2.1.2  Studenters situation 

Studenter lever i en ekonomisk otrygg situation i ett samhälle där normen är att konsumera 

mycket och ofta. Studenter är således en ekonomiskt utsatt grupp som sedan åttiotalets början 

förlorat en stor andel av sin köpkraft22. Många studenter anser det vara nödvändigt att ha ett 

extrajobb vid sidan av studierna för att råd med bostad, mat och kurslitteratur. Studietiden är 

oftast flera år lång, och många studenter lever i ensamhushåll vilket gör ekonomin än mer 

ansträngd. Studielånet betalas dessutom endast ut under terminerna vilket innebär ett långt 

inkomstuppehåll under exempelvis sommarmånaderna. Andra studenter väljer att endast leva 

på studielånet vilket gör att de lever med en mycket knapp ekonomi. Enligt konsumentverket 

lever således studenter under existensminimum, då en tjugoåring har utgifter på ca 11. 000 

kr/månad, flera tusen kronor mer än studiemedlet23. Detta gör att studenter riskerar att ha 

sämre konsumtions- och valmöjligheter. 

 

2.2 Definition av begrepp 

 
2.2.1 Konsumtion 

En konsument är en person som konsumerar, vilket innebär att använda saker som 

tillfredställer dennes behov och begär. Vidare menar Bauman att konsumenten tillägnar sig 

                                                 
21 www.dn.se 
22 www.sfs.se 
23 www.konsumentverket.se 
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saker, det vill säga konsumerar dem genom att betala för varan och göra det till sin privata 

egendom24.  

 

2.2.2 Konsumera 

Att konsumera är att förstöra, då det konsumerade förbrukas, genom slitage eller att det 

exempelvis äts upp. Föremålets dragningskraft kan med tiden minska vilket leder till att 

begäret försvinner, och gör att det inte längre tillgodoser människors behov och begär25. 

 

                                                 
24 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006:39 
25 Ibid. Sid. 39 
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3. Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har vi valt att använda oss av Zygmunt Baumans teorier om 

konsumtionssamhället, samt det individualiserade samhället. Vi behandlar även Mats 

Alvesson bok ”Tomhetens triumf” som i stort handlar om individen identitets- och 

personlighetsskapande genom konsumtion, där främst begreppet grandiositet är relevant för 

vår uppsats. Ovanstående teorier har legat till grund under hela uppsatsarbetets gång. Bauman 

var för oss ett naturligt val då hans teori kändes mycket relevant för vårt problemområde. 

Alvessons teori om konsumtionssamhället stötte vi på under förarbetet, genom 

litteratursökning på Internet och i tidskrifter.  

 

3.1 Konsumtionssamhället enligt Bauman 

 
3.1.1 Identitet 

Dagens identitet måste vara flexibel och ständigt vara under förändring. Bauman menar att 

man snarare bör tala om en människas identiteter snarare än en identitet, då de ständigt byts ut 

och förnyas. Individers identitetsskapande byggs i konsumtionssamhället genom deras 

konsumtionsval. 

 

3.1.2 Baumans tre konsumenttyper 

Bauman26 delar in konsumenterna i tre grupper, den otillräcklige konsumenten, den ideala 

konsumenten samt konnässören.  

 

Den otillräcklige konsumenten saknar ekonomisk möjlighet att bygga sitt livsprojekt genom 

konsumtion och har således inget inflytande över valet. Dessa individer ses heller inte längre 

som en grupp av potentiell arbetskraft vilket innebär att de mister sin sociala funktion. Då 

konsumtionssamhället främst värderar människor efter deras ekonomiska tillgångar uppfattas 

dessa människor som misslyckade och avvikande, vilket skapar skuld och skamkänslor samt 

påverkar deras framtida chanser och sociala ställning. Bauman beskriver hur den ideala 

konsumenten agerar effektivt och utan dröjsmål på konsumtionsmarknadens frestelser och 

bidrar till en efterfrågan på marknaden. Den ideala konsumenten är ombytlig och bör inte 

känna att behoven blir tillfredsställda utan istället känna ett ständigt begär efter något annat, 

mer och bättre. De ska inte vara lojala och ha fasta engagemang utan som Bauman beskriver 

                                                 
26 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006 
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det snarare ha en ”tills vidare” klausul i alla förbindelser27. Bauman menar att det för 

konsumtionssamhället är ett bekymmer att konsumtionen tar tid, det ska inte behövas någon 

långvarig inlärning och förarbete för att konsumera. Det ideala är att konsumentens 

tillfredställelse är ögonblicklig för att sedan snabbt upphöra. Den ideale konsumenten är 

således otålig, rastlös och impulsiv. Bauman menar att förhållandet mellan behov och 

tillfredställelse byter plats, där längtan efter tillfredställelse uppkommer innan behovet, och 

dessutom är större än behovet. Konsumenterna finner stort nöje i nya erfarenheter de inte ens 

visste fanns, och att konsumtionen främst handlar om spänning och jakten på nya sensationer. 

Hos den ideale konsumenten begär inte begäret tillfredsställelse utan föder istället ytterligare 

begär28. I konsumtionssamhället, som är uppdelat efter förmågan att välja, står konnässören 

högst i rang. Denne agerar något annorlunda jämfört med den ideale konsumenten och gör 

inte så många spontanköp eftersom konnässören, genom att vara påläst och insatt, vill utnyttja 

konsumtionsmarknadens valmöjligheter på bästa sätt. Det är viktigt att göra upplysta val, och 

välja rätt, vilket innebör att denna typ av konsument lägger ner avsevärd tid på valen, som 

nästan kan bli viktigare än själva produkten. 

 

Konsumenten får aldrig ges möjlighet att vila och ska ständigt uppleva retningar och nya 

lockelser. Bauman menar att påståendet att marknaden förför sina kunder till viss del 

stämmer, men poängterar samtidigt att konsumenterna inte bara vill bli förförda utan att de i 

konsumtionssamhället aktivt söker att bli förförda. Detta innebär att de lever från den ena 

frestelsen till den andra, något som Bauman ser som ett internaliserat tvång. Känslan av att 

omöjligen kunna leva sina liv på något annat sätt upplevs som resultatet av deras egen fria 

vilja. Således menar han att marknaden valt ut människor som konsumenter och lärt upp dem 

vilket tagit ifrån dem möjligheten att bortse och negligera alla lockelser. Bauman menar dock 

att konsumenterna på ett sätt ändå har övertaget då de har makten att välja och välja bort 

varor. De kan dock inte väja bort det faktum att de måste välja något. Bauman menar att 

skapandet av självidentiteten, en social position i samhället och det som anses vara ett 

meningsfullt liv, kräver dagliga besök på marknadsplatsen29. 

 

                                                 
27 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006:42 
28 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006:43 
29 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006:44 
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3.1.3 Konsumtionsmarknaden 

Bauman menar att konsumtionsmarknaden är förgänglig då den bygger på att varorna inte ska 

bestå för evigt utan snabbt förbrukas. Identiteter precis som konsumtionsvaror införskaffas 

och innehas för att lika snabbt bytas ut, vilket ger konsumenten möjlighet att snart konsumera 

igen. Konsumtionssamhället är som Bauman beskriver det ett ”nu” samhälle som vill ha 

ögonblicklig tillfredsställelse och inte behöva vänta på att tillgodose sina behov. 

Konsumtionen bör av konsumenterna uppfattas som en rättighet, något att njuta av, snarare än 

något betungande. Konsumenternas begär måste ständigt hållas vid liv genom att förföras av 

marknadens nya produkter med löften om dess fantastiska egenskaper som det inte längre går 

att vara utan. Bauman menar att det inte krävs något förberedelsearbete eftersom möjligheten 

till upplevelse kommer och försvinner lika snabbt om tillfället inte tas tillvara på, vilket också 

försvagats efter att tillfället gripits. Konsumenten måste således ständigt vara öppen och 

beredd på nya möjligheter30.  

 

Konsumtionssamhället förför sina medlemmar och väcker deras begär och Bauman menar att 

friheten att välja har blivit en av de viktigaste stratifierande faktorerna. Det som eftersträvas i 

konsumtionssamhället är att konsumenterna väljer mellan och kan ta till vara på ett maximalt 

antal möjligheter, och helst vara först att göra det. De som inte har dessa möjligheter blir 

klassade som misslyckade eller otillräckliga konsumenter. Konsumenten strävar efter det 

lyckliga livet och konsumtionssamhället har ingen plats för tråkighet och leda. Det ska 

ständigt hända saker, och det finns alltid nya saker att prova, nya njutningar och upplevelser. 

Människor kan bara vara lyckliga ett kort ögonblick, då vi tillfredsställer ett behov, för att på 

nytt känna leda och begär. Föremålen för begäret byts ständigt ut och marknaden förser 

konsumenterna med nya möjligheter och för att motverka att konsumenten känner leda krävs 

pengar31.  

 

3.1.4 Valmöjligheter 

Bauman menar att den centrala regeln i konsumtionssamhället är att det krävs kompetens för 

att kunna välja. Det faktum att det finns frihet att välja innebär inte att alla val är korrekta. 

Valen som görs visar på en individs kunskap och skicklighet eller brist på sådan. Ju större 

valfrihet en människa har och desto mer hon utnyttjar den, står i direkt relation till den sociala 

placeringen, det vill säga större status och högre självkänsla. Bauman menar att själva valet 

                                                 
30 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006 
31 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006 
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värdesätts mycket högt i konsumtionssamhället, det får ett eget värde. Den ideale 

konsumenten värdesätter således rätten att välja högre än de objekt som väljs. Det är 

eftertraktat att vara en duktig och bildad väljare. Detta ger sken av att konsumenterna anser att 

de praktiserar en sorts valfrihet vilket ger ett stort nöje. Detta menar Bauman är en illusion, då 

valmöjligheterna är starkt begränsande. Konsumenterna kan bara välja mellan de 

valmöjligheter som bjuds. Valofrihetssituationen, att tvingas ta det som erbjuds, och inte 

kunna påverka valet upplevs som kränkande och leder till stort missnöje32.  

 

3.1.5 Normer i konsumtionssamhället 

Slösaktig konsumtion ger status och är tecken på framgång. Att äga och konsumera vissa ting 

och ha en viss livsstil är enligt konsumtionssamhällets normer en förutsättning för lycka, och 

eventuellt även människovärde. Bauman menar att samhället främst klassar sina medlemmar 

som konsumenter samt otillräckliga konsumenter. Förr kunde människor nå tillfredsställelse 

genom att uppnå samhällets normer medan det idag inte finns några normer att uppnå, som 

Bauman beskriver, så flyttas ständigt mållinjen framåt. Det enda budskap han menar finns är 

att det inte finns några andra normer än att lägga beslag på mer och enda regeln är att spela 

sina kort rätt. Att helt lyckas dra sig ur spelet menar Bauman idag är svårt då 

konsumtionssamhället har en mycket starkt förförelseförmåga33.  

 

3.2 Konsumtionens påverkan på individen 

 
3.2.1 Överflödskonsumtion 

Enligt Alvesson är ”överflödskonsumtion”34 det som utmärker vårt samhälle, med begreppet 

menar han att det mesta av individernas resurser går åt till att konsumera. Eftersom individer 

samlar prylar på hög har de knappt tid att dra nytta av dem. Detta fenomen påverkar hela 

samhället eftersom den ekonomiska tillväxten i rika samhällen sker genom en konsumtion av 

produkter och tjänster. ”Konsumtion som slutmål”35 blir en realitet i dagens 

överflödessamhälle, samhället där konsumtionen är central. Får att få konsumenterna att köpa 

varor utlovar den massmediala påverkansapparaten ett ökat välbefinnande. Marknadsföringen 

har enligt Alvesson genomgått en förändring och koncentrerar sig på en konsumtions-

propaganda som handlar om mytbildning och rökridåer. Marknaden översvärmas av 

                                                 
32 Ibid. 
33 Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 2006 
34 Alvesson, Tomhetens triumf 2006:210 
35 Alvesson, Tomhetens triumf 2006:201 
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massproducerade produkter och det är svårt att skilja dem åt för mycket ser likadant ut. 

Lösningen på det blir att genom påverkansapparaten, som media och reklammakare, få 

konsumenten att ge varorna olika innebörder och laddningar som egentligen inte har med 

själva produkten att göra och likheten döljs genom marknadsföring av idéer om olikhet. Detta 

medför att produkternas relation till specifika värden höljs i ett dunkel. 

 

Individerna i konsumtionssamhället försöker utmärka och överträffa andra genom köp av 

statusprylar.  Känslan av värde och tillfredställelsen i ett sådant samhälle blir då en följd av 

hur man ligger till i relation till andra individer när det gäller konsumtion36. Det gäller även 

förnya och uppdatera sig, för så fort något nytt och bättre dyker upp så förlorar den ”gamla” 

statusprylen i värde. Skälet till detta är att konsumenterna vill bli sedda, förbättra sin 

självkänsla och associeras med något prestigefyllt, allt för att hålla banaliteter på avstånd. Att 

kunna konsumera lyx och de rätta varumärkena är endast ett fåtal förunnat, och om fler skulle 

få råd innebär det att varumärket förlorar sin förmåga till värdeskapande. Alvesson menar på 

att överflödeskonsumtionen inte innebär en förbättring av livsvillkor utan att det istället 

skapar en stress för konsumenterna.  

 

Det är hela tiden viktigt att få mest ut av allt och individerna i konsumtionssamhället försöker 

göra så gott de kan genom sin personliga rationalitet. De köper de bästa statusprylarna man 

har råd med eller försöker genomgå en så bra utbildning som de möjligtvis kan. När 

individerna har gjort de bästa konsumtionsvalen de förmår, ser de sig omkring och upptäcker 

att alla andra har samma prylar och att hur många som helst har samma utbildning och söker 

liknande jobb som dem. Viss konsumtion som köp av bil, kläder och så vidare är laddade med 

kulturella innebörder37, av status och identitet. Om individer försöker strunta i 

konsumtionsidealet som råder framstår de som avvikare38. Deltar de inte i konsumtions-

hysterin bemöts individen med skepticism. Individer söker sig en status, identitet och 

självkänsla i materiella ting39. För att hänga med måste individen ständigt följa ett visst mode, 

köpa de rätta prylar. Konsumtionen måste även enligt gällande konsumtionsideal motsvara 

personens inkomstnivå och dennes sociala position. De många valmöjligheterna och påverkan 

på individen gör att konsumenten har svårt att beräkna sina önskemål och orienteringar.  

 

                                                 
36 Alvesson, Tomhetens triumf 2006 
37 Alvesson, Tomhetens triumf 2006 
38 Ibid. 
39 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 227 
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Att leva i överflödeskonsumtionens tidsålder tar mycket tid och energi och starka känslor 

läggs på att konsumera varor och sedan använda dem. Med tanke på konsumenternas 

begränsade möjligheter att närmare sätta sig in i produktens egenskaper måste de vara 

rationella40. Beslutsångesten minskas och tiden används i viss mening effektivt. Det gäller att 

vara medveten eftersom konsumtionen drabbar miljön, arbetsmiljön och arbetare, även på ett 

globalt plan. Påverkansapparaten verkar för att öka konsumtionen och gör till stor del det 

genom att skapa en otillfredsställelse, ett missnöje med det gamla och omoderna. Alvesson 

kallar detta fenomen för ”otillfredsställelse producerande krafter”41. Denna kraft framställer 

det nya som tillfredställande och det gamla som bristfälligt. Påverkansapparatens42 största 

uppgift är att se till att människor vidmakthåller en omättlig aptit inte bara på varor, utan jagar 

nya upplevelser och självförverkligande. En nöjd konsument är en dålig konsument, således 

bankas det in individens medvetande ett missnöje med huset, hyn, kroppen, kläderna, 

golfsetet och så vidare.  

 

Tempot i människornas liv har enligt Alvesson ökat och blivit alltmer mer hektiskt, tiden 

räcker helt enkelt inte till. Individerna använder en stor del av sin tid till att arbeta och tjäna 

mer. Inkomstökningen används till stor del för att kunna konsumera mer och har blivit allt 

viktigare för de flesta individerna ur alla samhällsklasser43. I stort sätt används den allmänna 

produktivitetsökningen44 för högre konsumtion, inte mer fritid. Alvesson menar att när den 

psykiska energin läggs på materiella mål blir det mindre tid till att fokusera och intressera sig 

för mål som att uppnå välbefinnande i vardagen och inom arbetslivet.  

 

3.2.2  Grandiositet 

Mats Alvesson ser en tendens i konsumtionssamhället som han har namngett grandiositet45. 

Detta begrepp handlar i första hand om att försöka skapa eller ladda fenomen så att de låter så 

underbara som möjlig. Det förskönar fenomen med ett gyllene lyster genom att lägga ut 

dimridåer över händelser och situationer som försiggår i världen som inte alltid är så vackra. 

Grandiositeten uttrycks inom konsumtionen genom att peka på ungdom, skönhet och 

framgång. Moden och varumärken får stor genomslagskraft och saker laddas med en identitet 

som användas till att forma en personlighet.  
                                                 
40 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 233 
41 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 234 
42 Ibid. 
43 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 207 
44 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 228 
45 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 18 
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I och med påverkansapparaten så räcker det med att konsumera vissa varor för att skapa en 

individuell och personlig identitet då det finns varor och tjänster för nästan allt, lycka, 

identitet, skönhet, kärlek, ungdom, äktenskap och så vidare. Marknadsförare och 

livsstilsexperterna arbetar för att människor ska se konsumtion som en metod för att förbättra 

självkänslan, öka statusen och för att förverkliga sig själv.  

 

3.2.3  Varumärken 

Märkessymboler har samma funktion46 som om prislappen hade fått sitta kvar, alla vet precis 

vilket överpris personen har fått betala för varan. Varumärken47 visar ofta på karakteristiska 

självbilder och gör firmanamnet och deras varor kända och sammankopplade med något 

speciellt. Märket eller loggan syns därför i alla möjliga sammanhang bara den syns. 

Varumärken säljs med reklam men också genom en social påverkan som har en mycket stor 

kraft. Personer som bär märket blir till levande reklampelare för produkter som individerna 

själva betalar mycket för. Märket48 associeras ofta till något positivt så som sex, elegans, 

ungdom, skönhet, status och så vidare. Det är själva konsumerandet49 som är i centrum vid ett 

identitetsprojekt. Man köper ingredienserna med hjälp av varumärken och skapar sig en 

identitet via sina konsumtionsval, allt från bostad, möbler till klädsel, schampo eller 

cigaretter.  

 

3.2.4  Behov 

Behov50 är ett svårdefinierat begrepp. Människor har grundläggande behov av föda, vatten, 

kärlek, syre och värme, sociala behov och ett behov av att sysselsätta sig. Idéer om behov och 

tillfredställelsen av dem ingår i ett kulturellt sammanhang51, alltså kan det variera från kultur 

till kultur. För att bli socialt accepterad måste man kanske i en viss kultur vara moderiktig. I 

det sammanhanget blir det ett behov att vara modemedveten. Oftast är det som uppfattas som 

behov i konsumtionssammanhang sociala konstruktioner, vilka är en konsekvens av sociala 

föreställningar och institutioner som formar människor och förståelsen av dem själva. Om 

man ser till reklammakare och andra i påverkansapparaten så är ett behov något som 

                                                 
46 Alvesson, Tomhetens triumf 2006:244 
47 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 216 
48 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 225 
49 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 257  
50 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 220 
51 Alvesson, Tomhetens triumf 2006: 221 
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människor upplever att de vill ha och är beredda att betala för. Det som kännetecknar de olika 

kategorierna av behov i dagens samhälle är att de är oberäkneliga och i ständig förändring.  
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4. Metod 

Metoddelen innehåller en beskrivning av den kvalitativa metoden, urvalet samt information 

om vår intervjuguide. Vidare redogör vi för vårt val av vetenskaplig ansats samt det 

hermeneutiska synsättet. Vi avslutar metoddelen med att beskriva hur vi begränsade urvalet, 

konstruktionen av intervjuguiden samt de problem vi stötte på under uppsatsprocessen. 

 

4.1 Val av metod 

I relation till vår frågeställning valde vi den kvalitativa metoden. Syftet med att använda 

denna metod och göra intervjuer med tio studenter på Högskolan i Halmstad var att få fram 

information som genom analys kan leda till att vi kan hitta mönster och göra jämförelser i vårt 

insamlade material. Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att få insyn i respondenternas 

tankar om konsumtion. 

 

För att kunna dra slutsatser finns två olika angrepps sätt, deduktiv och induktiv ansats. Den 

deduktiva ansatsen testar redan befintliga teorier och hypoteser men i den induktiva ansatsen 

växer teorier, hypoteser och idéer fram under arbetets gång. I denna studie har vi i första hand 

haft en deduktiv ansats, men då det under arbetes gång växte fram nya idéer kan man 

följaktligen säga att vi både haft en deduktiv och induktiv ansats52. Denna uppsats har även en 

deskriptiv ansats då vi beskriver hur studenter upplever och förhåller sig till konsumtion53. 

 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Vi diskuterade huruvida vi skulle använda oss av kvalitativ eller kvantitativ metod för att bäst 

få svar på vår frågeställning. Den kvantitativa metoden ger en bredare förståelse från ett större 

antal respondenter. Då vi således inte var intresserade av att nå en övergripande bild av 

fenomenet från ett stort antal respondenter utan istället nå en djupare förståelse från ett mindre 

antal, valde vi den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden påverkar studiens omfattning 

då vi når ett mindre antal respondenter jämfört med den kvantitativa metodens möjligheter.  

En av fördelarna med den kvalitativa metoden är dock att samtalsintervjuer kan ge en mer 

detaljerad insikt om respondenternas tankar. Denna metod ger även intervjuaren möjlighet få 

sin frågeställning belyst på ett djupare plan och fördelen är även att intervjuaren kan registrera 

situationsbundna faktorer, gester och kroppsspråk54. Samtalsintervjuer genomförs vanligen 

                                                 
52 May, Samhällsvetenskaplig forskning 2001 
53 Rosengren & Arvidsson, Sociologisk metodik 2002 
54 Trost, Kvalitativa intervjuer 1997 



4 METOD 

 19 

med relativt få personer och dessa väljs ut eftersom de kan anses vara typiska för en viss 

grupp eller en viss situation som man vill belysa i sin undersökning55. Ytterligare en fördel 

med den kvalitativa metoden är att intervjuaren under samtalets gång aktivt kan försöka 

minimera att svaren blir missvisande, då respondenterna kan tolka frågorna och 

svarsalternativen felaktigt eller känna sig styrda av dem56.  

 

4.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är läran om hur man tolkar texter och handlar om själva djupet i texten, 

snarare än om exaktheten. I det hermeneutiska synsättet är innebörden att forskarna alltid 

förstår något med hjälp av vissa förutsättningar57. De går diakroniskt tillväga för att få en 

förståelse, det finns således ett intresse av att se vad som hänt i ett historiskt perspektiv, vad 

som sker nu och vad som kommer att hända i framtiden, och vill förstå socialt handlande i en 

kontext, det vill säga i ett sammanhang58. Inom hermeneutiken tolkas fenomen eller samband 

tillsammans med förförståelsen i ett specifikt sammanhang. Då tolkningar alltid baseras på 

andra tolkningar kan hermeneutiken beskrivas som en cirkel, där alla individer har en 

förförståelse, som är nödvändig för att utveckla och erhålla ny kunskap. Enligt Gilje59 möter 

människor aldrig världen förutsättningslöst och det är genom våra tankar, förförståelse och 

problemformulering vi kunnat skapa våra frågor till intervjuguiden. Vi känner inte att vi har 

positivismens objektsinriktade syn på det som undersöks utan är medvetna om att vi som 

människor formas av kultur, språk och bakgrund, allt det som gör oss till unika individer. Vår 

förförståelse kan dock förändas och utvecklas i takt med nya erfarenheter, den är med andra 

ord reviderbar60.  

 

4.1.3 Etiska perspektiv 

De etiska riktlinjerna ger anvisning om speciella perspektiv som forskare bör ta under 

beaktande, och fungerar som vägledning för forskarsamhället. En sammanfattning av dessa 

riktlinjer är att ”människor som deltar i forskning inte får komma till skada, varken fysiskt 

eller psykiskt, och de får inte heller förödmjukas eller kränkas”61. Riktlinjerna går under 

                                                 
55 May, Samhällsvetenskaplig forskning 2001 
56 Rosengren & Arvidsson, Sociologisk metodik 2002 
57 Gilje & Grimen, Samhällsvetenskaplig forskning 1992 
58 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun 1996 
59 Gilje & Grimen, Samhällsvetenskaplig forskning 1992 
60 Ibid. 
61 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, Att fånga nätet – kvalitativa metoder för Internetforskning 2003:176 
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benämningen Individskyddskravet och består av fyra viktiga rekommendationer och riktlinjer 

för forskare: 

� Informationskravet , Att forskaren informerar respondenterna om att de deltar i en 

vetenskaplig undersökning samt förklarar forskningens syfte. 

� Samtyckeskravet, Att respondenten själv ska avgöra om, hur länge och under vilka 

villkor denne ska lämna ut uppgifter. 

� Konfidentialitetskravet, Att respondenten ska ges konfidentialitet, vilket bland annat 

innebär att forskaren lagrar personlig information så att inte obehöriga får tillgång till 

den. Vidare ska all information som registreras, lagras och rapporteras, ske på ett 

sådant sätt så att inte individen ska kunna kännas igen.  

� Nyttjandekravet , Att insamlat material bara används i forskningssyfte62. 

 

4.1.4 Urval 

 Den urvalsmetod vi använt oss av är strategiskt urval, då respondenterna valdes baserat på en 

viss egenskap, i detta fall studenter på Högskolan i Halmstad. Urvalet grundar sig även på det 

så kallade snöbollsurvalet, vilket innebär att en första kontakt med en Informant i sin tur leder 

till kontakt med ytterligare Informanter63. Genom detta förfarande intervjuades tio 

respondenter, varav sex kvinnor och fyra män mellan tjugo och trettiofem år. Vi beslutade oss 

för att urvalet inte skulle ta hänsyn till i vilken omfattning respondenterna studerade. Då 

samtliga intervjuer genomförts visade det sig att alla respondenter studerade på heltid och var 

programstudenter. Vi valde högskolebiblioteket som utgångspunkt för sökandet efter 

intervjupersoner. Då vissa högskolebyggnader ofta är mer eller mindre knutna till en viss 

sektion och vissa utbildningar ansåg vi att högskolebiblioteket är en mer neutral plats där vi 

kunde finna studenter i olika åldrar och från olika utbildningar. Vi gick till 

högskolebiblioteket vid tre tillfällen, under tre vardagseftermiddagar, då det fanns relativt 

mycket studenter i lokalen. Vi valde att fråga individer som satt eller stod ensamma förutom i 

ett fall, där vi genom en av våra respondenter fick tillgång till ytterligare två personer att 

intervjua.  

 

4.1.5 Intervjuguide 

Efter två provintervjuer blev det tydligt att några frågor skulle tas bort från intervjuguiden, då 

de inte fick något bra gensvar hos respondenterna och i vissa fall missförstods. Vi upptäckte 

                                                 
62 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, Att fånga nätet – kvalitativa metoder för Internetforskning 2003 
63 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder 2003 
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även att vissa frågor krävde följdfrågor. Vi la till dessa i intervjuguiden och förbättrade på så 

sätt vårt tillvägagångssätt till de resterande intervjutillfällena. För att skapa förtroende i 

intervjusituationen valde vi att inleda med demografiska frågorna såsom exempelvis kön, 

ålder och civilstånd eftersom de är enkla att besvara och därför kan verka motivationshöjande 

för det resterande samtalet64. 

 

4.1.6 Intervjuernas genomförande 

Vid samtliga intervjuer har vi varit två intervjuare. Nackdelen med detta är att två intervjuare 

kan verka hämmande för respondenten. Dock är det vår uppfattning att fördelarna i detta 

arbete övervägt nackdelarna. Under intervjuerna har endast en av oss fungerat som 

intervjuare. Den passiva intervjuaren har haft en mer diskret roll under intervjusituationen. 

Anledningen till detta var att underlätta för respondenten och intervjuaren att skapa en intim 

sfär, samt att ge en av oss möjlighet att reflektera över respondentens svar. Vid de tillfällen 

som den passiva intervjuaren uppmärksammade att vissa frågor inte besvarats ställdes dessa i 

slutet av intervjun. Denna metod fungerade mycket bra då det annars är vår erfarenhet att 

eventuella brister i intervjusvaren riskerar upptäckas först under transkriberingen. Som 

Liedholm65 beskriver går det inte att i förväg bestämma hur stort antal intervjuer som ska 

genomföras, då det helt beror på intervjuernas kvalité, det vill säga hur mycket kunskap de 

ger.  

 

De samtalsintervjuer vi genomförde gav oss möjlighet att nå en bättre insikt, då 

respondenterna gavs en möjlighet att utveckla och reflektera över sina tankar. Då vi var 

intresserade av respondentens upplevelse valde vi att göra intervjuguiden semistrukturerad, 

vilket är ett sätt att minska påverkan från intervjuaren. Detta ger en möjlighet till fördjupade 

svar samt att intervjuaren kan ställa kompletterande frågor under samtalets gång66. För att 

skapa ett förtroende mellan intervjuare och respondent förklarade vi syftet med uppsatsen 

samt förtydligade att det insamlade materialet kommer att behandlats konfidentiellt och 

anonymiseras så respondenterna inte riskerar att bli igenkända. Vi bad även om lov att spela 

in samtalen och förklarade vad syftet med detta var, samt att inspelningen endast kommer att 

användas för uppsatsen och efter det förstöras.  

                                                 
64 Trost, Kvalitativa intervjuer 1997 
65 Sjöberg, Mer än kalla fakta 1999 
66 Rosengren & Arvidsson, Sociologisk metodik 2002 
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Vår intention var att skapa en trygg intervjusituation så att respondenterna kände förtroende 

och som Widerberg67 beskriver är det viktigt att vara lyhörd för var respondenten vill 

genomföra intervjun. Det är bra att använda sig av ett neutralt ställe, då det eventuellt kan 

verka hämmande att träffas i en för respondenten främmande plats eller i offentlig miljö, 

såsom exempelvis ett café. Det senare kan dessutom orsaka svårigheter med ljudkvalitén då 

det ofta finns mycket störande ljud i sådana miljöer. En offentlig lokal kan dessutom försvåra 

känsla av anonymitet och intimitet som behövs i en intervjusituation.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett av oss bokat grupprum på högskolebibliotekets tredje våning. 

Anledningen till att vi valde dessa grupprum var för att underlätta för våra informanter. Dels 

ansåg vi att det var relativt enkelt för dem att ta sig till intervjun då biblioteket ligger på 

campusområdet samt att det är en miljö som de är bekanta med. Detta kan underlätta i själva 

intervjusituationen då respondenterna kan ha lättare att känna sig trygga och på så sätt ha 

lättare för att dela med sig av sina erfarenheter. Grupprummen erbjuder dessutom en 

möjlighet för respondenterna att vara mer anonyma och berätta om sina erfarenheter utan att 

andra hör, rummen erbjuder också en relativt tyst miljö vilket underlättade för oss då vi 

spelade in intervjuerna. Intervjuerna tog mellan trettio och fyrtio minuter. Vi hade med oss 

dricka och godis för att underlätta intervjusituationen och började med att berätta lite om oss 

själva för att på så sätt skapa en avslappnad stämning. Därefter diskuterade vi sekretessen, hur 

vi tänkt lägga upp intervjun, frågade om tillåtelse att spela in intervjun. Vi avslutade med att 

fråga om de funderade över något angående intervjun, och först därefter startade själva 

samtalet.  

 

4.1.7 Praktiska problem 

En problematik som vi stött på i tidigare intervjusituationer är att vissa personer kan bli 

hämmade av en bandspelare. Vi var beredda att följa Alvesson & Deetz68 exempel och erbjuda 

oss att stänga av inspelningen under valda delar av intervjun. Om det vid något tillfälle ändå 

skulle bli ett alltför stort problem, skulle vi helt att stänga av bandspelaren och istället göra 

anteckningar, ett problem som vi dock inte stötte på under detta arbete. Vid ett tillfälle 

krånglade bandspelaren vilket gjorde att en del av intervjun inte blev inspelad. Vid tillfällen 

som dessa är det en fördel att vara två intervjuare, då det gör det lättare att komma ihåg vad 

respondenten sa.  

                                                 
67 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken 2002 
68 Alvesson & Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod 2000 
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4.2 Vår förförståelse 

Forskare har alltid en förförståelse och en föreställning om ett specifikt fenomen. Därför är 

det viktigt att denne reflekterar under hela forskningsprocessen och exempelvis är lyhörd på 

om det insamlade materialet egentligen var något som sades eller om det är ett resultat av den 

personliga tolkningen. Det är också viktigt att reflektera över hur man tänker när man väljer, 

kategoriserar, kodar och analyserar materialet, samtidigt som det krävs en medvetenhet om att 

människor är selektiva och därför inte kan se allt. Forskaren har stor makt över det insamlade 

materialet, men även hur texten skrivs, då denne bestämmer vad som ska tas med och vad 

som ska utelämnas. En grundläggande tanke är att aldrig glömma att de människor som 

forskaren möter ute på fältet också har en förförståelse och en föreställning, och att även de 

tolkar situationen på sitt sätt, allt beroende på sin bakgrund. 

 

Då vår uppsats kommer att handla om människors upplevelse av konsumtionssamhället är det 

viktigt att vi, forskarna, är medvetna om att vi lever i samma verklighet som våra informanter. 

Detta ämne är för oss således inte helt främmande vilket kräver en medveten om att det kan 

komma att uppstå situationer där informanterna ger uttryck för våra egna upplevelser i ämnet. 

Genom att reflektera över detta kan vi förhoppningsvis vara så neutrala som möjligt i vårt 

agerande och genom våra frågor. Vi, författarna, känner tydligt av att vi lever i ett 

konsumtionssamhälle och genom våra diskussioner i ämnet tycker vi oss känna en stor 

förförståelse i detta ämne. Ett av skälen kan säkerligen vara att vi under tre års tid har levt i 

”sociologins värld”, läst dess texter och lärt oss analysera vår omgivning genom den.  Detta 

gör att vi känner oss färgade eftersom vi under dessa år haft många diskussioner om samhället 

och dess invånare, det vill säga den ständigt återkommande diskussionen om strukturens 

påverkan på aktören och vice versa. Vi inser dock att personer utan denna bakgrund möjligen 

inte på samma sätt reflekterar över konsumtionssamhället som fenomen vilket kan vara en 

fördel för oss. Genom vår förförståelse och egna upplevelser av vårt problemområde är det 

viktigt att vi är uppmärksamma på att inte ställa ledande frågor, detta för att respondenten 

själv ska få chans att komma fram till sina ”egna” svar.  
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5. Empiri – Resultat 

Vi har valt att inleda resultatdelen med en presentation av våra tio respondenter under 

fingerade namn. Därpå presenterar vi vår empiri under fyra rubriker som har urskilts under 

arbetet med att kartlägga det insamlade materialet. Rubrikerna är, att framställa sig själv 

genom konsumtion, att uppleva ett behov av att konsumera, upplevelsen av valmöjligheterna, 

upplevelse av konsumtion och respondenternas förhållningssätt till konsumtion.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner  

Nedan följer en presentation av våra tio intervjupersonerna. 

 

Karin 

Karin är tjugotvå år och berättar att hon är övertygad om att man kan se vilken se vilken 

livsstil och vilka värderingar och ideologi en person har bara genom att titta på kläder och 

annat. När hon konsumerar är det oftast för att hon behöver något men hon kan tänka sig att 

köpa något impulsivt om hon tycker det är jättesnyggt. Hon finner dock inget nöje i att shoppa 

och gå på stan. För Karin har ett varumärke ingen betydelse, hon tycker tvärtom att det är 

löjligt att ett märke ska vara så viktigt. Hon tycker dock om att ha unika prylar och upplever 

det trist när någon annan har samma sak som henne.  

 

Benny 

Benny är trettiosju år och anser att han inte kan se vilka värderingar och livsstil en individ har 

genom att se till dess kläder och andra attribut. För Benny är valmöjligheterna är en stor 

fördel då han anser att det pressar ner priserna på produkterna. Han planerar sina inköp långt i 

förväg genom att jämföra priser och kvalitet och gör nästan aldrig impulsköp. Innan han 

påbörjade sina studier så var det varumärket som styrde konsumtionsvalen, medan han nu 

som student nöjer sig med det han har råd med. Benny menar på att en känsla av ångest kan 

infinna sig när han har gjort ett inköp som absolut inte var behovsrelaterat men tröstar sig med 

att den känslan brukar gå över ganska fort.  

 

Stina 

Stina är tjugotvå år och tycker inte att hon utifrån kläder och annat kan se vad en person har 

för värderingar och livsstil. För Stina är det priset på en vara som styr inköpet och hon tycker 

om att fynda. Hon försöker låta bli att impulshandla genom bestämma vad det är hon behöver 

redan innan hon åker i väg för att shoppa, trots detta händer det ändå ofta att hon 
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spontanhandlar något. Att vara ensam och unik om en vara tycker Stina är kul och hon hade 

känt en olust om alla exempelvis hade på sig samma tröja som hon. Hon känner en viss stress 

över att alla val och känner krav på att välja rätt, speciellt när det gäller tekniska prylar.  

 

Per 

Per är tjugofem år och berättar att han hemifrån fått lära sig att spara ihop till det han vill ha. 

Han är helt säker på att man utifrån yttre attribut kan se vad en person har för värderingar och 

åsikter. Hans köpbehov utlöses i första hand av ett behov men berättar att han också 

impulshandlar ibland. Ofta uppstår köpbehovet av en känsla av att han behöver förnya sig 

snarare än att kläder och annat blivit utslitna eller gått sönder. Per anser att det är positivt med 

dagens oändliga valmöjligheter och ser inga problem med att leta upp information och klura 

ut de bästa alternativen. Vid de tillfällen han får komplimanger för sina inköp ser han det som 

en bekräftelse på att han har gjort rätt val.  

 

Johanna 

Johanna är tjugo år och tycker att hon till viss del kan se vad en person har för värderingar 

och personlighet genom att se till kläder och annat. Snygga kläder får henne att må bra och 

när hon ska ut och roa sig en kväll är det obligatoriskt att köpa något nytt. För Johanna 

representerar vissa varumärken kvalitet, något man kan lita på, och hon tycker det är snyggt 

med märkeskläder. Hon ser mycket positivt på att det finns många valmöjligheter eftersom 

alla inte behöver ha likadana produkter utan kan välja det som passar dem. Johanna kan känna 

en väldig olust om hon inte kan köpa en vara hon verkligen vill ha. Ofta gör dock ett par 

dagars väntan att den värsta köplusten försvinner.  

 

Elin 

Elin är en tjej i tjugoårsåldern som använder sig av shopping som ett sätt att stärka 

självförtroendet. Hon tänker ofta på vad andra tycker om henne och hur hon är klädd. Hennes 

köp är oftast spontana eftersom hon inte orkar gå runt och jämföra produkter i olika butiker. 

Hon tycker det är positivt att ha många valmöjligheter även om hon menar att det är mycket 

att hålla reda på. Elin får en skön känsla att shoppa, göra av med pengar och unna sig saker. 

Hon funderar över om hon är beroende av shopping eftersom hon ofta får en stark längtan 

efter att shoppa. Vid de tillfällen hon inte hittar något hon tycker om, handlar hon oftast något 

ändå. Elin funderar mycket över varför hon känner sig så lättpåverkad och konsumerar mer än 

vad hon behöver.  
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Viktoria 

Viktoria är runt tjugo år, hon blir glad av att shoppa och tycker att det ger henne energi. Hon 

menar att första intrycket har stor betydelse och tycker det är viktigt att kunna shoppa för 

självförtroendet, då hon menar att hon genom detta ges möjlighet att välja vem hon vill vara. 

Hon tycker det är bra att som konsument ha valmöjligheter då hon tycker val av produkter ska 

spegla människan bakom. Viktoria gör mest impulsköp förutom när det gäller tekniska och 

ofta lite dyrare varor. Viktoria upplever att konsumtionen är något hon behöver, och ser 

shoppingen som ett slags beroende.  

 

Daniel 

Daniel är några år över tjugo. Han tycker inte det går att döma en person efter vad de har för 

kläder och annat eftersom han menar att människor är intresserade av olika saker, somliga 

väljer att spendera pengar på kläder medan vissa intresserar sig för helt andra saker. Han 

tycker det är viktigt att vara någorlunda unik i sina konsumtionsval, och då speciellt gällande 

kläder. Han ser positivt på alla valmöjligheter han har som konsument eftersom det finns nåt 

för varje smak. De flesta köpen är genomtänka och han tar ofta hjälp av vänner och 

butiksförsäljare för att välja rätt. Att inte få shoppa skulle han tycka vara väldigt trist eftersom 

han ganska snabbt tröttnar på sina kläder, och berättar att han inte skulle tycka om att 

människor såg att han bar samma plagg alltför länge.  

 

Jasmine 

Jasmine är en tjej i trettioårsåldern. Hon ser västvärldens konsumtion som onödig och orättvis 

då alla människor inte har samma ekonomiska förutsättningar och levnadsstandard i världen. 

För varje plagg eller sak hon köper skänker hon bort något till vänner eller välgörande 

ändamål. Jasmine finner ingen njutning i att shoppa, snarare uttrycker hon olustkänslor och 

dåligt samvete de gånger hon handlar något. När märket syns för tydligt på klädesplagg väljer 

hon ofta att ta bort dem för att göra dem mer neutrala. Hon tycker inte att man ska döma 

människor efter utseende och kläder och ibland använder hon sig därför medvetet av olika 

klädesplagg och attribut för att provocera sin omgivning och på så sätt motverka att vännerna 

stoppar henne i ett fack.  

 

Jonas 

Jonas är drygt trettio år. Jonas ger ett samlat och eftertänksamt intryck och har mycket tankar 

kring konsumtion. Han tycker första intrycket är viktigt och menar därför att hur man rör sig 
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och för sig, samt hur en människa är klädd, är avgörande hur man uppfattas och uppfattar 

andra. Som konsument vill han främst förmedla en medvetenhet, att han handlar saker med 

god kvalité som tillgodoser hans behov. Han ser valmöjligheterna som positiva men tycker 

ändå att det kan skapa en stress eftersom han som konsument ständigt måste vara insatt i sina 

val. Han gör mesta genomtänkta köp och lägger mycket tid på att jämföra produkter för att på 

så sätt kunna göra upplysta val.  

 

5.2 Framställa sig själv genom konsumtion 

Majoriteten av våra respondenter anser att konsumtionen ger dem möjlighet att framställa sig 

själva och förnya sig. Per menar att han väljer produkter utifrån hur han vill presentera sig 

själv. Elin beskriver hur hon ständigt tänker på hur omgivningen ser på henne och vilka saker 

hon har. Trots att hon försöker att inte tänka på det så är det något hon lägger mycket energi 

på. Johanna berättar att hon känner sig snyggare och fräschare i nya kläder men menar att hon 

handlar mest för sin egen skull och inte med tanke på omgivningen. Viktoria tycker det är 

viktigt att hon genom konsumtion ges möjlighet att välja den hon vill vara, något som även 

Jonas ger uttryck för.  

Jonas: ”/…/ I dagens samhälle så definieras man åtminstone till del utav vad man har, alltså 

vad man har för kläder, vad man har för bil, var man bor och så där /…/”. 

Jonas, och ett flertal av de andra respondenter, menar således att konsumtionen ger dem en 

möjlighet att framhäva sig på det sätt de vill.  

 

Per berättar om en gång då han såg en annan person ha samma plagg som honom själv. 

Per: ”/…/ jag hade en tröja som jag köpte och jag såg en annan kille som också hade en 

likadan /…/ men jag såg /…/ vilken stil han hade och jag använde aldrig tröjan igen”. 

Anledningen till att Per inte kände sig bekväm att använda tröjan igen var att han inte ville bli 

associerad med den andra killen och dennes stil.  

 

Viktoria berättar om ett minne från mellanstadiet när hon bytte skola. Hon sökte en identitet i 

den nya klassen och insåg att flytten gav henne denna möjlighet eftersom de nya 

klasskamraterna inte kände henne sedan innan. Hon upptäckte att hon kunde bli någon annan 

genom att förändra kläderna och annat. För Jasmine var det viktigt att passa in under 

grundskoletiden. Hon ville inte känna sig annorlunda och strävade därför att ha liknande saker 

som hennes klasskamrater.  
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Idag använder hon sig dock medvetet av olika klädstilar och annat för att inte bli 

kategoriserad.  

Jasmine: ”/…/ jag står väldigt mycket för miljö och allt det här så dom tror 

(klasskamraterna) och förväntar sig att jag jämt ska gå med secondhand kläder kanske eller 

palestinasjalar vilket jag gör ibland, så när man bryter det mönstret och kanske kommer lite 

mer så här, /…/ då blir dom lite förvirrade för dom tror att oj, nu har jag ju ändrat mig i min 

politiska åsikt och det gör jag ju inte, utan det är just för att visa att man inte behöver bedöma 

folk efter klädsel och just det att folk som har och står för åsikter inte behöver följa strikt ett 

mode eller en klädstil för att visa var dom står.” 

Jasmine vill genom detta agerande tydliggöra att människor inte ska bli bedömda på grund av 

deras val av mode och klädstil, och att det inte har något direkt samband med människors 

åsikter och värderingar.  

 

Flertalet respondenter tycker att det är viktigt att vara unika, att inte se ut som alla andra och 

ha en egen individuell stil då de menar att varan speglar personligheten. De vill inte vara en 

kopia av någon annan, och tycker det är kul att ha något ingen annan har. Viktoria och Benny 

svarade dock att de tycker det är positivt när andra gör likartade konsumtionsval då de ser 

detta som ett tecken på att de har gjort ett bra val. Benny känner sig till och med som en 

trendsetter om andra köpte likadana varor som honom. Per berättade att han medvetet går ut 

för att leta upp unika varor och blir väldigt besvikna om andra kommer med något likadant, 

något som även Daniel ger uttryck för.  

Daniel: ”För det känns som att alla kan gå till H&M och köpa, om dom släpper en ny t-shirt 

varje vecka, så kan alla gå och köpa den, men jag personligen vill inte gå omkring i samma t-

shirt som tio till har på skolan som jag ser i matsalen liksom. Då betalar jag hellre lite mer 

för någonting som det kanske inte finns lika många av”. 

Daniel eftersträvar på så sätt att vara unik då han inte vill konsumera samma varor som alla 

andra.  

 

Vissa respondenter påpekade även varumärkets betydelse för att skapa en unik framtoning. 

 Per: ”Det är kul … Ja för betraktaren … ja det är det väl i grund och botten om man ska 

vara helt sanningsenlig … känslan där … att ha en sådan produkt på sig som alla vet att … 

man framställs på ett visst sätt, man bedöms på ett visst sätt efter märket”. 

Detta visar på hur Per använder varumärket som en viktig del i sin strävan efter unikhet. 

Jasmine är dock av en helt annan åsikt än Per angående varumärken.  
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Jasmine: ”… skulle jag få nåt i present så tar jag bort det märket. Då kan det vara det här 

att jag bryr mig inte, jag vill inte gå runt och vara en reklamaffisch för den här affären. /…/ 

men självklart så jag inte så här konsekvent för jag har ändå några prylar som kanske visar 

märket”.  

Jasmine tycker inte om att ha på sig kläder med synliga logotyper då hon inte vill vara en 

reklampelare för företag.  

 

Flertalet av respondenterna uppger att första intrycket i mötet med andra människor är viktigt. 

Trots att de egentligen inte vill vara styrda av det så upplever många svårigheter att koppla 

bort det yttre och försöka se till själva personen bakom exempelvis kläder och andra ägodelar. 

Karin menar att kläder och andra ting är det första man lägger märke till och menar att det kan 

säga mycket om hur andra människor tänker. Jonas är av samma uppfattning.  

Jonas: ”Det finns ju en uppsättning attribut som en individ uppvisar, som människor 

runtomkring använder för att klassificera den individen på. /…/… första intrycket är ju en 

sammansmält analys av alla dom här signalerna som individen sänder så attributen där är ju 

jätteviktiga i det signalspelet, så det är klart att kläder är tokviktigt”.  

Jonas anser att kläder ligger till grund för hur människor klassificerar varandra och att 

konsumtionen har en stor del i detta.  

 

Benny är av en helt annan uppfattning då han menar att det inte alls går att se vilka 

värderingar och livsstil andra människor har genom att se till exempelvis kläder. Även Daniel 

är av uppfattningen att första intrycket inte alltid speglar personen då han menar att människor 

är intresserade av olika konsumtionsområden.  

Daniel: ”/…/ jag kan säga vad alla hade på sig i lördags (skratt). Nån som tycker om bilar 

kan väl säga att fasen, dom där däcken passar inte din bil, du ska ha såna istället men jag 

kanske inte ens skulle tänka på det”.  

Daniel berättar att hans stora intresse och konsumtionsområde är kläder, något som han lägger 

mycket pengar på. Dock menar han att andra kan göra helt andra prioriteringar gällande sina 

inköp, vilket således gör att han tycker det är svårt att bedöma andra människor.  

5.3 Tankar kring inköp 

Majoriteten av respondenterna berättar att de konsumerar för att de upplever ett begär och en 

saknad efter något. I de flesta fall handlar det således inte om att en vara har gått sönder och 

behöver ersättas, utan att de känner ett behov att förnya sig. Vidare talar flertalet av 



5 EMPIRI – RESULTAT 

 30 

respondenterna om att behoven uppstår genom påverkan från omgivningen såsom från 

vänner, reklam och annan media. När Viktoria och Benny ser ett plagg som någon annan köpt 

känner de ofta ett behov att köpa något liknande. Viktoria berättar också att hon har svårt att 

gå in i vissa butiker utan att handla något vilket resulterar i många impulsköp. När Jonas 

upplever ett behov handlar det till största del om att han har ett problem som behöver lösas 

eller att han är nyfiken på en speciell vara eller finess. När ett behov uppkommer menar 

flertalet respondenter att denna känsla ofta kräver en omedelbar tillfredställelse, vilket innebär 

att en del av dem varken har lust att planera eller spara till en vara. Karin talar frustrerat 

utbudet av produkter.  

Karin: ”/…/Och det gäller ju alla tekniska varor nu för tiden egentligen, jag menar, man 

hinner inte ens använda den några dagar förrän nåt nytt kommit ut med bättre funktioner och 

då ska man ha det/…/”. 

Hon menar att samhället blivit materialistiskt och är speciellt kritisk till att de tekniska 

produkterna ständigt förändras och uppdateras.  

 

Några av respondenterna anser att de gör genomtänkta köp. Per menar att han ofta har en 

väldigt tydlig bild av vad han vill ha, och i de fall han inte hittar det han söker, struntar han i 

att handla något. Stina berättar att hon försöker bestämmer sig redan hemma vad det är hon 

ska inhandla för att undvika spontanköp, något hon inte alltid lyckas med. Jonas, Benny och 

Per gör däremot sällan spontana inköp. Benny berättar att han ofta han en ganska klar bild av 

vad han vill och vilket resulterar i få impulsköp. I likhet med flertalet andra respondenter 

uppger Jonas att han lägger avsevärd tid på att samla information och planera sina inköp, men 

han är ensam om att konsekvent bara göra genomtänkta köp. Han menar att det är mycket att 

överväga innan ett köp, exempelvis varans funktion, kvalité och hur den är producerad och 

lägger ned mycket energi på att leta reda den rätta produkten. Vid köp av tekniska produkter 

rådfrågar de flesta av respondenterna ofta andra och samlar information med hjälp av Internet, 

tidningar eller annan media. Detta ger Jonas exempel på då han ”sonderar terrängen” innan ett 

köp och berättar att han lade ner en arbetsdag på förarbetet inför sitt senast inköp, en bas till 

hemmabion. 

Jonas: ”/…/ Jag köper sällan någonting som jag inte har kollat upp innan så att jag vet att 

den här saken, vad det nu är för någonting, inte saknar någonting som en annan motsvarande 

pryl har”. ”Sen så försöker jag göra nån typ utav upplyst val som sen leder till ett köp”. 

Jonas har uppfattningen att han snart inte kan spontanköpa någonting längre eftersom han vill 

ha kunskap om det mesta han konsumerar. 
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Några av respondenterna vill förmedla att de gör upplysta och medvetna val. De är 

miljömedvetna och väljer därför ekologiskt och rättvisemärkta varor, då de vill ta hänsyn till 

etiska aspekter såsom exempelvis barnarbete inom klädindustrin. Jasmine berättar att hon 

försöker begränsa sin konsumtion och endast köpa nödvändiga saker samt vara så medveten 

som möjligt i sina val genom att till största delen köpa rättvisemärkta produkter. Även Elin 

uttrycker en önskan om att vara en medveten konsument. 

Elin:  ”/…/man vill vara medveten om vad man väljer för någonting utifrån olika saker. Men 

… ja miljön tänker man ju på … så mycket man orkar. /…/”. 

Elin pekar på att hon inte alltid förmår lägga ner tid och kraft på att vara en medveten 

konsument, något hon ser som betungande. Jonas beskriver däremot sig själv som en dålig 

konsument som inte tänker på de etiska aspekterna, då hans medvetenhet endast handlar om 

att hitta varor som passar de egna behoven.  

5.4 Upplevelsen av valmöjligheterna 

Flertalet av våra respondenter har en positiv inställning till att de som konsumenter har många 

valmöjligheter. I det stora urval av varor som finns menar de att alla kan hitta någonting som 

passar dem, designmässigt eller funktionsmässigt. Vidare menar de flesta att de känner krav 

på att vara medvetna och insatta i vad de köper och de tycker att det läggs ett stort ansvar hos 

konsumenten att välja rätt produkt. Några respondenter uppger dock att de blir stressade av 

alla valmöjligheter medan andra har en mer tveksam åsikt. Elin är av åsikten ”hellre för 

mycket än för lite i varje fall”. Viktoria har också en mer tveksam inställning till den 

mångfald av val som finns. 

Viktoria: ” /…/ Ska man ha en mobil med bara en kamera och fungerande telefon så finns det 

kanske tjugo olika alternativ, varför ska man ha det för?/.../ jag tror inte att det behövs 

faktiskt. Eller ja, kanske… nej nu blev jag tveksam /…/”. 

Hon är ambivalent när hon funderar över valmöjligheterna hon har som konsument och är 

tveksam till om det behövs så många alternativ. 

 

Utbudet av varor gör att de ibland har svårt att välja och Stina och Jasmine anser även att det 

går åt för mycket tid och energi att ständigt behöva ta ställning och göra dessa val. De berättar 

att de väntat med att inhandla en ny mobiltelefon för att de inte orkat sätta sig in i alla 

alternativ som finns på marknaden.  

Stina: ”Jag tycker det är väldigt svårt att välja faktiskt, särskilt med tekniska grejer. Jag höll 

mig jättelänge till en sån gammal Nokiamodell bara för att jag orkade inte ta mig ut och leta 
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och jämföra så jag tycker det är väldigt svårt. När man inte är insatt i någonting så känns det 

som att man vet att man blir påtryckt vissa grejer /…/”. 

Även Jasmine beskriver hur hon på ett liknande sätt inför köpet av en mobiltelefon inte ville 

lägga tid och energi på att välja och istället bad en god vän köpa telefonen åt henne. Hon ger 

uttryck för en frustration över alla valmöjligheter och tekniska finesser på mobiltelefonerna.  

Jasmine: ”Jag behövde en mobil /…/ Jag vill liksom inte stå där i hundra år och se alla tusen 

olika variationer som finns, det stressar mig/…/ alla ska försöka ha det här speciella, den här 

lilla grejen kommer att göra mig så speciell därför måste jag ha den./…/  jag tänker mer så 

här, ge mig någonting som ringer liksom, som funkar. Så för mig är det negativt på det sättet, 

det finns alldeles för mycket och det läggs alldeles för mycket resurser och energi för att just 

hitta den här lilla grejen /…/”. 

Både Jasmine och Stina upplever valmöjligheterna som en stressfaktor, då de känner ett krav 

på att vara insatta i produktens för och nackdelar inför köpet.  

 

Jasmine är av åsikten att det finns för mycket valmöjligheter. 

Jasmine: ” /…/ Just rädslan att det här kan inte vara viktigare, det kan inte ta så mycket tid 

från min tankeverksamhet, alltså att gå runt flera timmar och leta efter den perfekta jackan, 

då blir mitt självförtroende osäkert, för kan jag inte bättre?”  

Hon menar att valet tar för mycket tid och är mycket negativt inställd till jakten på den 

ultimata varan. 

 

Per ser däremot valmöjligheterna som någonting positivt. 

Per: ”/…/ Det kräver ju en del av dagens samhällsinvånare att man klarar av och söka den 

information som behövs om man då till exempel pratar om mobiltelefoner så måste man ju 

veta vad man behöver, vad är det jag får. Det måste man själv klara av att lura ut från 

försäljarna. Men jag tycker bara det är positivt jag har inga problem med det”. 

Per poängterar vikten av att vara insatt och samla information för att på så sätt få 

förutsättningar för göra ett bra val. Daniel ser däremot inga nackdelar med det stora utbud 

som finns. Han menar att alla kan hitta produkter som de tycker om och trivs med, och menar 

att det finns något för varje smak. Han menar att valmöjligheterna ger honom tillfälle att köpa 

personliga produkter som tillgodoser hans behov. 
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5.5 Upplevelsen av konsumtion 

Flertalet av respondenterna tycker det är tillfredställande och roligt att konsumera. Stina 

berättar dock att hon ibland upplever shoppingen som en börda eftersom hon som student inte 

har så stora ekonomiska resurser. Jasmine är däremot av den uppfattningen att konsumtionen 

ger henne dåligt samvete. Där de flesta andra finner nöje känner hon skuldkänslor då hon 

anser att det mesta som inhandlas egentligen är onödiga saker. Hon beskriver känslan av att 

gå på stan och shoppa. 

Jasmine: ”/…/ många går runt och är jätteglada och har jättemånga väskor och visar 

liksom. Jag är mer så där, oj vad pinsamt, nu håller jag på och konsumerar helt i onödan och 

man skulle kunna göra så mycket mer för dom pengarna… där kanske jag kommer hem och 

känner skuldkänsla, och vad är jag för människa och varför är det här viktigt /…/”. 

Hon funderar ofta på om hon skulle ha kunna gjort någonting mer meningsfullt för pengarna, 

exempelvis att skänka dem till hjälporganisationer och andra välgörande ändamål. 

 

Benny berättar att han ibland får olustkänslor efter att han konsumerat vissa varor.  

Benny: ” /…/ men en fjärrkontroll som kan allt … som jag verkligen tror att jag behöver … 

den kan ge mig ångestkänslor efteråt… för den kan ju inte allt”. ”Det kan ju va … jaha! … 

lite ångest … när jag har köpt det … men vad skulle jag ha den till? Även om jag tänkt över 

det i en månad så kan det efteråt kännas rätt impulsivt … men den känslan släpper rätt 

snabbt”. 

Detta belyser att han ibland kan känna stort behov av något, men trots detta senare blir 

tveksam och funderar över om det verkligen var ett nödvändigt inköp.  

 

Jonas beskriver att tillfredsställelsen av en inköpt vara håller i sig olika länge beroende på vad 

han konsumerat, en uppfattning han delar med Elin.  

Elin:  ”Det är beroende på vad man handlar … ett par dagar till … när det gäller kläder så 

är det ett par dagar. Men är det något mer praktiskt … desto mer nytta man har av den desto 

roligare är det tror jag. Det kan ju vara saker som man köpt … ja som när jag hade häst 

innan som ett nytt vintertäcke det kan man ju tycka är roligt i två år efteråt. Jag tror att ju 

mer nytta man har av det liksom desto mer känner man varje gång man plockar fram det … 

gud vad bra att jag köpte detta”.  

Tillfredställelsen kan enligt Elin således hålla i sig i varierande tid och berättar att hon främst 

känner tillfredsställelse då hon handlat något som hon har praktisk nytta av. 
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Stina berättar om att bilden hon gör sig av inköpet inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. 

Stina: ”… Jo men visst, ibland har man väl haft nån sån där vara som man vill köpa och så 

kan man inte det och då blir det en sån där strävan efter att samla ihop pengar till den varan 

men man får liksom aldrig den där glädjen efter man har köpt den ändå som man hoppades 

på /…/”. 

Hon uttrycker uppgivet att det sällan blir den glädje som hon förväntat sig när köpet väl har 

genomförts, då tillfredställelsen inte alltid blir så stor som hon har tänkt sig. 

 

Johanna uttrycker en ångest då hon inte har möjlighet att köpa vissa produkter. Johanna 

menar på att om hon avvaktar med att köpa varan, om hon till exempel inte har råd, så kan 

suget gå över. Johanna beskriver tydligt det köpsug hon kände senast hon var på stan. 

Johanna: ”Jag känner en väldig ångest, jag vill ha! Jag väntar några dar och lugnar ner 

mig, och ser ifall det ändå går”.  

Johanna: ”Det var någonting, jag kommer inte ihåg vad det var, som jag verkligen ville ha… 

jag kommer inte ihåg vad det var (skratt)”.  

Lite senare under intervjun kommer hon på vad det var som hon så gärna ville köpa. 

Johanna: ”/…/ Ja, om det var nåt klädesplagg eller någonting. Jo, det var ett par jeans! Dom 

var jättedyra och jag hade inte råd med dom /…/ ”. 

Johanna kan komma ihåg det upplevda suget efter en speciell vara men behövde tänka efter en 

lång stund för att komma på vad det var hon så gärna ville ha.  

 

Elin funderar över vad det är som egentligen får henne att konsumera.  

Elin: ”Ja jag är nog väldigt så … jag är nog shoppingberoende. Jag har funderat mycket på 

vad det är som får en till … att man är så lätt påverkad och konsumerar så himla mycket mer 

än vad man behöver. Man blir glad men vet inte riktigt varför. Man kan känna så ibland att 

man bara måste köpa någonting! Man blir som ett barn, man måste köpa någonting men 

hittar ingenting. Till slut köper man något man halvgärna vill ha bara för att man måste köpa 

någonting. Det är jätteknäppt”. 

Elin ifrågasätter varför hon konsumerar så mycket mer än hon behöver och hur det kommer 

sig att hon inte lyckas stå emot suget. Trots att hon under vissa shoppingturer inte hittar en 

vara hon verkligen vill ha resulterar det ofta ändå i någon form av inköp. 
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5.6  Respondenternas förhållningssätt till konsumtion 

Tanken på att inte få handla något utöver det allra nödvändigaste under ett års tid, gjorde 

flertalet respondenter eftertänksamma. För hälften hade det varit, som några av dem själva 

uttryckte det, ”skönt” och ”befriande”.  

Benny: ”Inga problem, överhuvudtaget. Absolut inte! Om jag hade haft den garderob jag har 

just nu då klarar jag mig ett år, lätt. De prylarna jag har nu hade jag klarat mig med i tio år 

framåt, säkert. Så mycket förändras det inte egentligen. Det är ju beroende på om det håller 

… förstås… men om vi säger att allt håller ett år så hade det inte varit några problem 

överhuvudtaget. Och då hade man ju kunnat spara pengar … massor till ett hus”.  

Benny ser klara fördelar med att minska sin konsumtion under en längre period, för att på så 

sätt förverkliga sin dröm om att bygga hus. 

 

Även Jonas är av åsikten att det skulle vara positivt att inte få handla under ett års tid. 

Jonas: ”Skönt! Om nån sa att från och med nu och ett år framåt så får du inte handla nåt, det 

skulle vara jätteskönt! /…/ man vill hela tiden ha saker, man vill ha någonting snyggare, 

någonting bättre, /…/ och det blir ju en stress. /…/ det som är så skrämmande det är ju att det 

är ingenting som, alltså det tvingas på oss men vi upplever det inte som påtvingat utan vi 

upplever det som att det är någonting vi vill. Så det är ju någonting som är väldigt djupt 

internaliserat /…/”. 

Lite senare i intervjun berättar han dock att det scenariot är något som aldrig kommer att ske, 

eftersom han trots allt ändå gör valet att konsumera. Han funderar över varför han skulle sluta 

konsumera och utbrister, ”/…/ det är ju kul med grejer!” 

 

Den andra delen av våra respondenter ser inget positivt i att inte få handla under ett år då de 

menar att det skulle vara trist och tråkigt eftersom flertalet ser shoppingen som ett stort nöje 

och lägger stor vikt vid att förnya sig. Viktoria skulle uppleva det som ”väldigt ledsamt” att 

inte få konsumera något under en längre tid. Hon menar att hon känner ett stort behov av att 

ibland ta en fika med vännerna, gå på bio eller konsumera andra nöjen. Dessutom menar Per 

att det skulle vara svårt eftersom han ofta upplever nya behov och att shoppingen får honom 

att må bra. För Elin är det inte i första hand ett verkligt behov av en vara som utlöser ett köp 

utan snarare känslan att unna sig själv någonting och få spendera pengar, som skulle vara den 

största saknaden. 

Elin: ”/…/ att man unnar sig själv någonting”. ”/…/ Det är en skön känsla att handla och 

göra av med pengar liksom … sedan vet jag inte … det beror väl på om man hade haft alla 
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behov tillgodosedda ändå, att man hade haft alla dom där grejorna som man annars skulle 

vilja handla det beror på hur många saker man har i grunden. Då hade man kanske inte känt 

något större behov.” När vi ställde en följdfråga huruvida hon skulle konsumera mindre om 

hon hade det mesta hon ville ha svarade Elin: ”Jaaa … men jag tror inte det, jag tror att det 

är själva handlandet som är roligt på något sätt. Jag tror att även om jag hade haft allt jag 

ville ha skulle det ändå vara roligt att handla”. 

Elin beskriver således att hon oberoende av vad och hur mycket saker hon har ändå inte skulle 

vilja sluta konsumera.  
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6. Analys 

I detta kapitel har vi samlat vårt empiriresultat och tolkat den genom Baumans och Alvessons 

teorier. Vi har delat upp det analyserade materialet under rubrikerna: att framställa sig själv 

genom konsumtion, att uppleva ett behov av att konsumera, upplevelsen av valmöjligheterna, 

upplevelse av konsumtion och respondenternas förhållningssätt till konsumtion.  

 

6.1 Du är vad du köper 

De flesta av respondenterna använder konsumtionen som ett medel för sitt identitetsskapande.  

De köper ingredienserna till identitetsprojektet med hjälp av varumärken och skapar sig en 

identitet genom sina konsumtionsval. Valet av produkter tas på stort allvar och 

respondenterna lägger ner tid och energi på att välja rätt. Enligt Alvesson är detta behov ett 

försök att utmärka och överträffa sig i förhållande till andra individer. Flertalet av 

respondenterna menar att de till stor del blir påverkade av det första intrycket av en annan 

person och bedömer andra utifrån deras ägodelar. Jonas anser att kläder är en stor del i hur 

människor bedömer och klassificerar varandra på, valen reflekterar människan bakom 

produkten. Han är av uppfattningen att människor i dagens samhälle definieras av vad de har, 

och tar upp exempel såsom kläder, bilar och bostad. Just kläderna menar han är ”tokviktigt” 

för hur man uppfattar och uppfattas av andra, vilket illustrerar Baumans tes om att individerna 

i konsumtionssamhället är vad de köper.  

 

Om man ser till Alvessons tes kan vikten av att skapa sig en identitet genom konsumtion i 

dagens samhälle bero på att individerna har gått på påverkansapparatens 

konsumtionspropaganda. Denna propaganda försöker att ge produkterna olika innebörder och 

laddningar genom att peka på ett ökat välbefinnande för den som konsumerar dessa. På så sätt 

blir produkternas egentliga värde något som försvinner i en dimridå av påhittade egenskaper. 

Alvesson menar att konsumenterna köper dessa produkter som ett identitetspaket där klädsel, 

kroppsspråk och sätt att uttrycka sig ingår och används för att framställa sig själv gentemot 

andra. Detta belyser Per i sitt resonemang om märkesvaror, ”/…/ …att ha en sådan produkt 

på sig som alla vet att … man framställs på ett visst sätt, man bedöms på ett visst sätt efter 

märket”. Detta ser vi som ett tydligt exempel på att Per blivit påverkad av 

påverkansapparatens konsumtionspropaganda, då han finner stort nöje i att bära märkesvaror. 

Viktoria tycker det är viktigt att hon genom konsumtion ges möjlighet att välja den hon vill 

vara och Jonas menar att den ger honom en möjlighet att framhäva sig på det sätt han vill. 

Johanna berättar att hon känner sig snyggare och fräschare i nya kläder men menar att hon 
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handlar mest för sin egen skull och inte med tanke på omgivningen. Konsumtionen fungerar 

enligt Bauman både som en exkluderande och sammanförande kraft, där människor kan 

positionera sig och visa sin tillhörighet eller avståndstagande. Per väljer hur han vill 

framställa sig själv och konsumerar produkter utifrån detta och berättar om när han såg en 

kille på sin skola som hade en likadan tröja som honom själv. Han kunde eller ville inte 

identifiera sig med den andra killen då denne hade en helt annan stil. Per ville därför inte ses 

ha gjort samma val som honom, vilket resulterade i att han aldrig använde tröjan igen.  

 

6.2 En nöjd konsument är en dålig konsument 

Elin beskriver hur hon motvilligt men ständigt tänker på hur omgivningen ser på henne och 

vilka saker hon har. Att lägga ner energi och tänka på hur man framställer sig i förhållande till 

andra, som flertalet av våra respondenter gör, är för Alvesson ett tecken på hur 

otillfredsställelsens producerande krafter fungerar i realiteten. Denna kraft är 

påverkansapparatens försök att öka konsumtionen genom att olika medier skapa ett missnöje 

med det gamla och omoderna. De nya varorna blir genom denna påverkan något som är 

tillfredsställande och det gamla ger däremot en känsla av bristfällighet. Om 

påverkansapparaten fungerar som den ska är, enligt Alvesson, en nöjd konsument en dålig 

konsument. På samma sätt menar Bauman att en tillfredsställd konsument är ett hot mot 

konsumtionssamhället. Jasmines tankar om konsumtion är dock avvikande gällande vad andra 

ska tycka och tänka om henne. Hon använder sig medvetet av olika stilar för att provocera sin 

omgivning då hon vill motverka att andra sätter henne i ett fack. Enligt Alvessons kan en 

person som ovanstående mötas av skepticism och få en stämpel som avvikare eftersom de 

rådande konsumtionsidealen inte efterföljs. Detta visar ytterligare på att man i 

konsumtionssamhället konsumerar ett identitetspaket där klädsel, utseende och vad man har 

för åsikter ingår.  

 

6.3  Unik genom konsumtion 

För några av respondenterna är det viktigt och kul att kunna framställa sig som unik genom 

bland annat sin klädsel. Ofta associerade också respondenterna de unika varorna med 

exklusiva butiker och varumärken. Enligt Alvessons tyder känslan av unikhet på grandiositet 

som innebär påverkansapparaten försök att skapa och ladda kläder och prylar med identitet 

och ett förgyllt skimmer för att göra dem eftertraktade för konsumenterna. I försöken att 

förgylla lystern kring statusprylar pekar reklammakarna på för varumärket specifika 

laddningar som identiteter, ungdomlighet, skönhet och framgång. Genom att se på våra 
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respondenters försök att framstå som unika genom sina konsumtionsval har 

påverkansapparaten lyckats med sitt uppdrag. När individen tror sig ha gjort det bästa 

konsumtionsval som den förmår ser de sig omkring och upptäcker att alla andra har samma 

prylar. Alvesson menar dock att det endast är de mycket rika som lyckas vara unika med sina 

inköp och att så fort den stora massan har något liknande har de rika redan flytt till något nytt 

åtråvärt och dyrt som inte vem som helst har råd med.  

 

Alvesson menar att skälet till varför individer ständigt måste förnya sig och överträffa andra 

genom köp av statusprylar beror på ett grundläggande behov av att bli sedd, men även av det 

faktum att de vill bli sammankopplade med det flärdfulla och inte med det vardagligt banala. I 

ett samhälle där allt massproduceras och i slutändan för det mesta liknar allt annat som säljs, 

menar Alvesson att individerna genom val av identitetspaket försöker vara unik. För några av 

respondenterna är det betydelsefullt att framställa sig själv och bli bedömd av andra som unik 

genom att visa upp sig med vissa varumärken. Alvesson menar på att märkessymboler har 

samma funktion som om prislappen fortfarande satt kvar på produkten, då alla vet vilket 

överpris konsumenten har fått betala för varan. Enligt Alvesson säljs varumärken genom 

reklam men också genom social påverkan som han menar har en stor kraft eftersom de 

individer som inte följer de rådande konsumtionsidealen riskerar uteslutning. Den sociala 

påverkan i konsumtionssammanhanget innebär att individerna måste ha vissa produkter för att 

passa in och vara som alla andra. Detta är något respondenterna upprepade gånger under 

intervjuerna påtalade då den största delen av våra respondenter upplevde ett tryck att klä sig 

enligt de gällande konsumtionsidealen i grundskolan.  

 

6.4  Upplevda behov och begär 

Bauman menar att konsumenternas begär ständigt måste hållas vid liv genom att förföras av 

marknadens produkter och dess löften om varornas fantastiska egenskaper. Konsumenterna 

ska känna att de inte längre kan vara utan den speciella varan, som kommer att fullända deras 

liv. Detta ger Benny exempel på när han talar sitt köp av fjärrkontroll,”/…/ men en 

fjärrkontroll som kan allt … som jag verkligen tror att jag behöver … den kan ge mig 

ångestkänslor efteråt… för den kan ju inte allt”. ”Det kan ju va … jaha! … lite ångest … när 

jag har köpt det … men vad skulle jag ha den till?/…/”.  

Han ansåg sig vara i stort behov av fjärrkontrollen, en känsla som försvann direkt efter köpet. 

Så fort tillfället gripits klingar begäret av för att direkt riktas mot en annan vara. Detta kan 

även belysas med Stina och hennes köp av en mp3-spelare. Stina talar om hur hon bygger upp 
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förhoppningar om vissa varor och berättar om hur hon längtat efter att kunna lyssna på musik 

under sina promenader, och hur underbart det skulle bli att ha en mp3 spelare. Hon 

konstaterar dock att hon inte använt den i samma utsträckning som hon trott att hon skulle 

göra och att hon sällan känner den glädje av varan som hon hoppats på, när den väl 

inhandlats.  

 

För flertalet av respondenterna är skälet till att de konsumerar ett upplevt behov eller en 

saknad av något slag. Ofta är skälet således inte att varan är sönder eller sliten utan baserar 

mer på en känsla av att de vill förnya eller unna sig. För en del av respondenterna kan ett 

inköp som på grund av olika skäl inte blir av, ge upphov till en ångest som en del av dem 

beskriver som ett ”sug”, ”behov” eller ”längtan” efter en viss produkt. Respondenterna menar 

dock att denna känsla avtar relativt snabbt. Enligt Alvesson är ofta det som uppfattas som 

behov, i konsumtionssammanhang, endast sociala konstruktioner, vilka är en konsekvens av 

sociala föreställningar och institutioner som formar individen och dess behov av varor. 

Genom att se till påverkansapparaten så är ett behov något som individerna upplever att de 

vill ha och är beredda att betala för. Alvesson och Bauman anser att det som kännetecknar de 

upplevda behoven som råder i konsumtionssamhället, är att de är oberäkneliga och i ständig 

förändring något som i viss mån gynnar marknaden.  

 

Johanna uttrycker en ångest då hon känner ett uppkommet behov av en produkt men inte har 

möjlighet att köpa den. Hon menar på att om hon låter bli att köpa varan just då, om hon till 

exempel inte har råd, så kan suget gå över. Efter att Johanna med stor inlevelse beskrivit hur 

mycket hon ville ha en viss vara, och ångesten hon kände när hon inte hade möjlighet att köpa 

den, ter det sig märkligt att hon glömde bort vad det var hon så gärna ville ha. Hon kan 

komma ihåg det upplevda behovet men inte själva varan, vilket skulle kunna vara ett tecken 

på att den inte var så viktig. Möjligtvis var Johanna i större behov av själva konsumtionsakten 

än själva varan, jeansen. Hon är enligt Bauman ur en aspekt en ideal konsument då hon 

varken har tålamod eller vilja att vänta, och känner ångest då behovet inte tillgodoses. Å 

andra sidan är hon en otillräcklig konsument då hon inte har ekonomiska möjligheter att 

konsumera det hon vill ha, och kan således inte utnyttja konsumtionssamhällets 

valmöjligheter på bästa sätt.  

 

De flesta av våra respondenter upplever ständigt begär efter nya saker och tillfredställelsen 

över det som konsumerats verkar vara tämligen snabbt övergående. Flertalet beskriver hur de 
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ofta gör impulsköp när de exempelvis går på stan. Johanna beskriver hur glädjen över en 

inköpt vara snabbt går över vilket illustrerar Baumans beskrivning på den ideale 

konsumenten, som endast bör uppleva ett kort ögonblick av lycka, för att därefter på nytt 

känna begär och ge sig ut på jakt efter nya varor att konsumera. Karin ger uttryck för en 

frustration vad gäller den ständiga uppdatering som sker av som exempelvis tekniska 

produkter då hon menar att de knappt hinner användas förrän det kommit en ny eftertraktad 

produkt. Detta exemplifierar även Baumans tes om att konsumtionssamhället är ett ”nu” 

samhälle i vilket konsumenterna söker ögonblicklig tillfredsställelse. De upplevda behoven 

för med sig, enligt Alvesson, att de mesta av individernas resurser går åt till en 

överflödeskonsumtion. Det medför att individerna samlar prylar på hög och har knappt tid till 

att varken ta hand om eller utnyttja dem. För många kan detta utmynna i en stress då tiden 

inte räcker till valen, köpet och användningen av produkterna. Jonas och Elin berättar däremot 

att de kan vara nöjda med vissa varor under en lång tid. Elin berättar om hästtäcket som hon 

kände stor tillfredställelse av i flera år och Jonas beskriver hur konsumerande av ”bra prylar”  

kan få honom att känna sig nöjd under lång tid.  

 

6.5  Valmöjligheternas sfär  

Majoriteten av våra respondenter har en positiv inställning till att de som konsumenter har 

många valmöjligheter. De menar att alla kan hitta någonting som passar dem, exempelvis vad 

gäller utseende eller funktion. Enligt Alvesson lägger individerna i överflödeskonsumtionens 

tidsålder ned mycket starka känslor, energi och tid på att välja rätt vara och att hinna med att 

använda dem. Bauman menar att konsumenterna strävar efter att utnyttja valmöjligheterna på 

bästa sätt, att vara kunnig och påläst om det som konsumeras, att bli en konnässör. Detta 

framkommer i vår studie då de flesta av respondenterna uttrycker att de känner krav på att 

vara medvetna och insatta i vad de köper. Det faktum att konsumenterna har möjlighet att 

välja innebär enligt Bauman inte att alla val som görs är rätt, något som Per verkar ha insett. 

Han ser valmöjligheterna som någonting positivt men poängterar att det läggs ett stort ansvar 

hos konsumenten att välja rätt och att det krävs information för att göra ett välgrundat val. 

Några respondenter, främst Jasmine och Stina, uppger dock att de blir stressade av alla 

valmöjligheter. Utbudet av varor gör att de ibland har svårt att välja och de anser även att det 

går åt för mycket tid och energi att ständigt behöva ta ställning och göra dessa val. Andra har 

en mer tveksam uppfattning till valmöjligheterna, då Elins åsikt är, ”hellre för mycket än för 

lite i varje fall”.  Även Viktoria är ambivalent när hon funderar över valmöjligheterna hon har 

som konsument, ”/…/ Ska man ha en mobil med bara en kamera och fungerande telefon så 
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finns det kanske tjugo olika alternativ, varför ska man ha det för?/.../ jag tror inte att det 

behövs faktiskt. Eller ja, kanske… nej nu blev jag tveksam /…/”. Detta tydliggör att våra 

respondenter värderar valet värderas högt, vilket även Bauman belyser i sin teori om 

konsumentens strävan efter att göra upplysta val och bli en konnässör. För individerna i 

konsumtionssamhället är det därmed viktigt att veta vad de har för smak, och veta vad de vill 

ha, det är först då konsumenten kan dra nytta av valmöjligheterna.  

 

Karin påpekar att utbudet av varor ständigt förändras och uppdateras vilket innebär att när hon 

ibland sparat ihop till att köpa en viss vara så finns det nya och bättre saker att köpa, vilket 

gör att en god konsument håller sig ajour med det senaste. Valmöjligheterna som finns inom 

konsumtionsfären upplevs av vissa respondenter som förträffligt, det finns en vara för alla 

smaker. Å andra sidan finns det de respondenter som tycker att alla de valmöjligheter som står 

till buds tvingar dem att lägga ned energi på att välja och det kan kännas stressande för vissa.  

 

Enligt Alvesson medför påverkan från media och de många valmöjligheterna att konsumenten 

har svårt att beräkna sina önskemål och orienteringar i konsumtionsdjungeln. Individen 

försöker därför vara så rationell denne kan och inrikta sitt intresse inom vissa områden. I fall 

de saknar kunskap tar de reda på mer genom att exempelvis frågar experter. När flertalet av 

respondenterna ska göra ett större inköp tvekar de inte att ta hjälp av andra i beslutsprocessen. 

Alvesson menar att detta visar på att konsumenten känner att hon måste vara insatt, att det är 

viktigt att göra rätt val och att detta kräver kunskap. Behovet av att ta hjälp i sina inköpsbeslut 

varierar bland respondenterna och verkar till stor del vara beroende av hur mycket varan 

kostar. Att köpa en teknisk pryl kan innebära en hel ritual som ska gås igenom då de söker 

information via exempelvis Internet, frågar vänner, läser recensioner, vilket respondenterna 

berättar kan ta allt från någon timme till en vecka.  

 

Stina tycker det är svårt att välja och avvaktade därför med att inhandla en ny mobiltelefon 

eftersom hon inte orkade ta sig ut och leta och jämföra. Hon uttrycker således att hon känner 

krav på att vara insatt i det som konsumeras eftersom hon annars anser att hon blir ”påtryckt” 

vissa produkter. Även Jasmine beskriver hur hon på ett liknande sätt inför köpet av en 

mobiltelefon inte ville lägga tid och energi på att välja och istället bad en god vän köpa 

telefonen åt henne. Hon ger uttryck för en frustration över alla valmöjligheter och tekniska 

finesser på mobiltelefonerna. Detta går stick i stäv med Baumans ideale konsument som 

hyllar valet och ständigt är på jakt efter nya sensationer och finesser. Jasmine är således 
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motsatsen till en ideal konsument och skulle kunna vara det som Bauman beskriver som en 

otillräcklig konsument. Hon har inte anammat normerna i konsumtionssamhället, då hon 

varken hyllar själva valet, upplever glädje av att konsumera eller känner tillfredställelse när 

hon köper något. Tvärtom anser hon att den mesta konsumtionen är onödig då hon ständigt 

ifrågasätter behovet av varorna. Hon ser konsumtionen som betungande och känner ofta olust 

då den ger henne dåligt samvete.  

 

Enligt Alvesson räcker det inte idag med att välja en vara utifrån funktion och pris, flertalet av 

våra respondenter känner även en press att vara politiskt medvetna konsumenter som vet var 

varan kommer ifrån och hur den är producerad. Några av respondenterna berättar att de väljer 

ekologiskt och rättvisemärkta varor, då de vill ta hänsyn till miljöproblematiken samt etiska 

aspekter såsom exempelvis barnarbete inom klädindustrin. Jonas beskriver sig däremot som 

en dålig konsument som inte tänker på de etiska aspekterna, då hans medvetenhet endast 

handlar om att hitta varor som passar de egna behoven. Detta visar på att människor väljer att 

fokusera och vara medvetna på olika produkter då de har olika intresseområden. Kanske kan 

det ses som en orimlighet att vara en ideal konsument gällande all konsumtion. Elin menar att 

hon tänker på miljön ”… så mycket man orkar” vilket talar för att konsumenterna känner krav 

på att vara medvetna om vad de köper, men att de ibland inte mäktar med att vara fullt insatta 

i alla val. Flertalet av respondenterna anser att de gör genomtänkta köp. Per menar att han ofta 

har en väldigt tydlig bild av vad han vill ha, och i de fall han inte hittar det han söker, struntar 

han i att handla något. Detta innebär att han inte är någon ideal konsument då han hellre 

avvaktar för att vara säker på att valet är rätt än jagar den ögonblickliga tillfredsställelsen. 

Stina berättar att hon försöker bestämmer sig redan hemma vad det är hon ska inhandla för att 

undvika spontanköp, något hon inte alltid lyckas med. Detta kan dock ses som att hon är en 

förutseende konsument för att försöka motstå konsumtionsimpulsen och på så sätt ta kontroll 

över konsumtionen, vilket inte heller gör henne till en ideal konsument.  

 

6.6 Olika förhållningssätt till konsumtion 

Bauman menar att det för konsumtionssamhället är ett bekymmer att konsumtionen tar tid. 

Det ska inte behövas någon långvarig inlärning och förarbete för att konsumera. Jonas är en ur 

en aspekt ideal konsument då han ständigt är på jakt efter nya sensationer, finesser och 

upplevelser men å andra sidan lägger han ner mycket tid på förarbete. Jonas berättar: ”/…/ 

Jag köper sällan någonting som jag inte har kollat upp innan så att jag vet att den här saken, 

vad det nu är för någonting, inte saknar någonting som en annan motsvarande pryl har”. 
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”Sen så försöker jag göra nån typ utav upplyst val som sen leder till ett köp”. Jonas är precis 

som Per och Benny, en konnässör som hyllar själva valet. De utnyttjar konsumentens 

valmöjlighet till fullo och lämnar inget åt slumpen. Per berättade att vid de tillfällen han inte 

hittade vad han sökte, helt avstod från att handla något, vilket enligt Bauman dock kan ses 

som ett bekymmer för konsumtionssamhället. Då Per och Jonas inte agerar på det 

ögonblickliga begäret är de ur denna aspekt inte ideala konsumenter. Valet i 

konsumtionssamhället blir kanske, som Bauman beskriver, viktigare än själva produkten. 

Jonas passar väl in på Baumans teori om att konsumenterna ständigt är sökande, och att ett 

minskat sökande skulle kunna resultera i förlorade tillfällen för konsumenten. Det kan också 

leda till förlorad kunskap, vilket gör att konsumenten riskerar att ”välja fel”.  

 

Flertalet av våra respondenter kan enligt både Bauman och Alvesson beskrivas som ideala 

konsumenter, då de finner ett stort nöje i att konsumera. Bauman menar att den ideale 

konsumenten är impulsiv, otålig, rastlös och ombytlig, och ständigt agerar på 

konsumtionsmarknadens frestelser. Konsumenten bör inte bli tillfredsställd utan istället ha ett 

ständigt begär efter något annat, mer och bättre. Bauman menar att konsumtionen främst 

handlar om jakten på nya sensationer. Hos den ideale konsumenten begär inte begäret 

tillfredsställelse utan föder istället ytterligare begär. Att konsumenterna lever från den ena 

frestelsen till den andra upplevs som resultatet av deras egen fria vilja. Alvesson och Bauman 

menar han att marknaden lärt upp dem som konsumenter vilket tagit ifrån dem möjligheten att 

bortse från alla frestelser. Alvesson menar att när den psykiska energin läggs på materiella 

mål blir det mindre tid till att fokusera på mål som att uppnå välbefinnande i vardagen och att 

konsumenterna därigenom blir lättledda och otillfredsställda. Detta belyses av Elins tankar om 

sin egen konsumtion där hon beskriver sig själv som shoppingberoende. Hon är medveten om 

att hon är lättpåverkad och konsumerar långt mer än vad hon behöver. Hon blir glad av att 

handla och beskriver hur hon ibland känner ett sorts tvång att handla något. Även om hon inte 

hittar något hon vill ha, handlar hon ändå, bara för att få köpa något. Elin beskriver sina 

tankar om konsumtionen: ”/…/ att man unnar sig själv någonting”. ”/…/ Det är en skön 

känsla att handla och göra av med pengar liksom … sedan vet jag inte … det beror väl på om 

man hade haft alla behov tillgodosedda ändå, att man hade haft alla dom där grejorna som 

man annars skulle vilja handla det beror på hur många saker man har i grunden. Då hade 

man kanske inte känt något större behov”. När vi ställde en följdfråga huruvida hon skulle 

konsumera mindre om hon hade det mesta hon ville ha svarade Elin, ”Jaaa … men jag tror 

inte det, jag tror att det är själva handlandet som är roligt på något sätt. Jag tror att även om 
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jag hade haft allt jag ville ha skulle det ändå vara roligt att handla”. Detta är raka motsatsen 

hur Per och Jonas agerar, då de ofta har en klar uppfattning om vad han söker och Per berättar 

dessutom att han helt avstår från att konsumera om han inte finner det han vill ha. 

 

Bauman menar att det i konsumtionssamhället eftersträvas att ta till vara på ett maximalt antal 

möjligheter och helst vara först med att göra det. Den som inte har dessa möjligheter blir 

klassad som en otillräcklig konsument, något som Stina ger uttryck för då hon ibland ser 

konsumtionen som en börda eftersom hon som student inte har så god ekonomi. Detta är ett 

tecken på att hon anammat normen att en bra samhällsmedborgare ska konsumera ofta och 

mycket. Om det inte finns möjlighet till detta upplevs det som en stressfaktor och börda, hon 

blir en otillräcklig konsument då hon inte uppfyller inte normen. Bauman menar att skapandet 

att självidentiteten kräver dagliga besök på marknadsplatsen, något som kan vara svårt att 

uppfylla som student som för de allra flesta är en tid med små ekonomiska möjligheter. 

 

6.7 Upplevelsen av konsumtion 

Hälften av respondenterna hade upplevt det som ”skönt” och ”befriande” att inte få 

konsumera annat än det allra nödvändigaste under ett år. Benny ser fördelar med att spara 

pengar och minska konsumtionen, då han drömmer om ett hus, men att han ändå inte på egen 

hand lyckas slå sig fri från konsumtionstrycket. Även Jonas skulle uppleva det som mycket 

positivt och befriande att inte få handla under ett års tid. Han har dock en något ambivalent 

inställning till huruvida han på egen hand skulle klara av att minska på eller helt sluta 

konsumera annat än det allra nödvändigaste under ett år. Han menar att han skulle klara av 

det, men att han väljer att inte göra det eftersom han inte ser något mening med det, som han 

säger, ”det är ju kul med grejer!” Detta menar Bauman beror på att marknaden lärt upp 

individerna som konsumenter och att det är ett internaliserat tvång, de ser således inte någon 

annan möjlighet att leva sina liv på. Det ser det som sin fria vilja, och kan inte, även om 

respondenterna skulle vilja, bortse från marknadens alla frestelser. Konsumtionstrycket 

upplevs på så sätt som individens fria vilja och inte som något påtvingat. Dock har Jonas som 

Bauman beskriver ändå ett sorts övertag som konsument då han har makt att välja vilka varor 

han ska konsumera, något han tar på största allvar. Dock har han svårt att välja bort det 

faktum att han måste välja nåt.   

 

Den andra delen av respondenterna skulle uppleva det som mycket tråkigt att göra uppehåll i 

sin konsumtion under en längre period. De finner ett stort nöje i att göra av med pengar, 
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förnya sig och som de uttrycker, få kunna välja den de vill vara. Bauman menar att sökandet 

efter den fulländade varan ständigt måste pågå då ett minskat sökande kan resultera i 

förlorade möjligheter för konsumenten. De får aldrig ges tillfälle att vila, då de oavbrutet ska 

förföras och uppleva en frestelse att konsumera. Marknaden understödjer detta genom att 

ständigt locka med nya föremål vilket kan ligga till grund för Pers uppfattning att han ofta 

upplever nya behov och känner begär efter nya saker att handla. Elin, som blir glad av att 

shoppa och tycker om att unna sig saker, menar att hon får en ”skön känsla av att handla och 

göra av med pengar”. Detta gör henne enligt Bauman till en ideal konsument då hon 

anammat konsumtionssamhällets normer att vara en aktiv och effektiv kund. Hon är 

uppfostrad till en god medborgare i konsumtionssamhället och ger uttryck för att hon således 

aldrig skulle känna sig nöjd, oberoende av vad hon har sedan innan, vilket belyser hur den 

ideale konsumentens begär inte begär tillfredsställelse utan endast föder mer begär.  
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7. Slutdiskussion 

Slutdiskussionen inleds med egna reflektioner där vi tar upp egna tankar kring vår uppsats 

samt förslag på vidare forskning. Vidare följer en sammanfattande avslutning. 

 

7.1  Egna reflektioner 

I denna studie har vi urskiljt att konsumenterna har olika förhållningssätt till de valmöjligheter 

som konsumtionssamhället erbjuder. De utsätts ständigt för en stor påverkan genom 

omgivningen, reklam och andra medier. Konsumtionen för våra respondenter blir på detta sätt 

dubbelbottnad, då den på ett sätt uppfattas som ett frivilligt nöje men på samma gång även 

som en stressfaktor. En del av våra respondenter uppger att de har svårt att värja sig mot 

konsumtionstrycket då det är en starkt internaliserad norm i samhället, medan andra endast 

har en positiv inställning till konsumtion.  

 

Vi har delat in våra respondenter i fyra typer av konsumenter: ideala konsumenter, 

otillräckliga konsumenter samt konnässörer. Vidare har vi sett ytterligare en typ som vi har 

valt att benämna den avvikande konnässören. Denna anser vi vara en vidareutveckling av 

Baumans konnässör, som tagit själva valet till en annan nivå. För denna typ av konsument är 

valet inte längre bara en viktig del av konsumtionen utan är något som helt tagit överhanden i 

konsumtionsprocessen. Denna typ av konsument får främst representeras av Jonas som 

uppger att han knappt gör några spontanköp längre, då han lägger avsevärd tid på förarbete 

innan ett inköp. En anledning till detta är att han vill göra ett så upplyst val som möjligt för att 

finna den optimala produkten som tillgodoser hans personliga behov. Detta går stick i stäv 

med Baumans tes om att konsumtionsprocessen inte bör ta alltför lång tid då hela 

konsumtionssamhället baseras på den ögonblickliga tillfredsställelsen.  

 

Ett förslag på vidare forskning är att fokusera ytterligare på den avvikande konnässören och 

nå ökad kunskap om de bakomliggande orsakerna till detta konsumtionsbeteende. Några av 

våra tankar kring detta är att denna typ sätter en standard och blir en förebild och trendsetter 

för sin umgängesgrupp, vilket kan skapa ytterligare press på den avvikande konnässören att 

göra optimala val. Detta tror vi även riskerar att ytterligare öka konsumtionstrycket för de 

omgivande individerna som gärna vill följa konnässören som blir en sorts förebild vad gäller 

konsumtionen. 
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7.2 Sammanfattande avslutning 

Vi har gjort intervjuer med tio studenter på Högskolan i Halmstad och i relation till vår 

frågeställning valt att använda oss av den kvalitativa metoden som gav oss möjlighet att få 

insyn i respondenternas tankar om konsumtion. Syftet med denna studie har varit att beskriva 

hur en grupp högskolestudenter upplever och förhåller sig till konsumtion. Vi har arbetat för 

att lyfta fram våra respondenters tankar om de valmöjligheter som konsumtionssamhället 

erbjuder samt hur deras behov och begär efter marknadens produkter tar sig uttryck. Vårt 

arbete har visat att konsumtionen är en stor del av våra respondenters vardag. I enlighet med 

Baumans teori har således konsumtionen en stor del i människors livsprojekt då de genom val 

av produkter visar och skapar den de vill vara. Valet av vara speglar människan och själva 

valet är en stor del i konsumtionen. Vidare uttrycker många respondenter att de söker 

omedelbar tillfredsställelse på sina upplevda behov och begär. Det finns en ständig längtan 

efter något nytt och bättre och det är bara föremålen för begäret som förändras.   

 

I vår analys ser vi tydligt hur en grupp respondenter är negativt inställda till 

överflödskonsumtionen och konsumtionsstressen medan andra har en mer positiv syn. De 

förstnämnda har dock svårt att slå sig fria från normen att själva valet är viktigt men orkar 

trots detta inte sätta sig in i nya produkter och ber därför i vissa fall andra konsumera åt dem. 

En annan grupp tar valet på stort allvar och lägger ner mycket tid och energi på sina val. De 

”sonderar terrängen” och gör vanligtvis någon form av förarbete innan en hel del av sina 

inköp. Den tredje gruppen tar valen på största allvar och gör ett gediget förarbete inför en stor 

del av sina inköp. Själva valet och förarbetet upptar mycket tid och blir ett bekymmer för 

konsumtionssamhället, där konsumtion och begär ska vara snabbt och ombytligt. Majoriteten 

av våra respondenter har anammat normen att spara inte är en dygd, då en god medborgare i 

konsumtionssamhället spenderar sina pengar och på så sätt bidrar till samhällsekonomin. 

 

Konsumtionen upplevs ofta som något frivilligt och vi anser att konsumenterna måste bli 

medvetna och kritiska angående sitt konsumerande. Det är först när de blir medvetna om att 

det finns starka bakomliggande marknadskrafter som de kan ges möjlighet att ta kontrollen 

över begäret och jakten på den ögonblickliga tillfredsställelsen.  Med detta sagt hoppas vi att 

uppsatsen gett en ökad förståelse för konsumtionssamhället och bidragit till läsarens 

reflekterande över sin egen konsumtion. 
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BILAGA 

 

Intervjuguide 

 

� Bakgrund  

• Beskriv kort dig själv, din bakgrund, vad studerar du, ålder 

• Var och hur bor du? 

• Familjesituation? 

• Fritidsintressen? 

• Vad skulle du vilja göra efter att du avslutat dina studier? 

 

� Strukturer  

• Kommer du ihåg vid vilken ålder du blev medveten om saker du ville ha/köpa? 

Varför?  

• När började du göra dina inköp själv?  

 

� Identitet  

• Tycker du att man utifrån kläder och andra attribut kan se vilka värderingar och vilken 

livsstil en människa har?  

• Tänker du någon gång på vad andra ska tycka om hur du ser ut och vilka saker du har?  

• Har du någon gång blivit annorlunda behandlat p.g.a. exempelvis klädstil? 

• Är det viktigt att kunna shoppa för självförtroendet? Utveckla!  

• Klär du dig/beter du dig olika beroende på var du är och vilka som finns i din närhet? 

Brukar du anpassa din klädstil eller klädernas färg beroende på vilka du ska träffa eller 

vad du ska göra?  

• Vad vill du förmedla med dina konsumtionsval (kläder, bil, inredning, teknik)?  

 

� Konsumtion/Konsumism 

• Vad utlöser ditt köpbehov, vad är det som får dig att köpa något?  

• Konsumenter har många valmöjligheter, upplever du detta som positivt eller negativt?  

• Vad är det som styr dina konsumtionsval? T.ex. varför köper du en viss vara av ett 

visst märke?  

• Hur stor betydelse har varumärket när du ska handla något?  

• När du handlar något, brukar det vara genomtänkta eller impulsiva köp? 

• Om du köpt en unik vara, som plötsligt blir något som alla har. Hur känns det? 
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• Vad får du för känslor när du handlat något? (lycka, ångest?) 

• Hur upplever du det om du inte har möjlighet att köpa en viss vara som du verkligen 

vill ha? Ge exempel.  Hur går du tillväga för att få möjlighet att köpa det du vill ha? 

• Lever du på studielån, extrajobb? (varför arbetar du extra?)  

• Hur skulle det kännas att inte få handla något utöver det allra nödvändigaste under ett 

år? 

• Tar du hjälp av andra i dina köpbeslut? 

 

� Sista frågan 

• Vad är lycka för dig? 

 


