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Abstrakt 

Ambitionen med uppsatsen är att medvetandegöra läsare om konsumtionskulturen och hur 

den kan påverka individers identitet. Forskning visar på att vi lever i en konsumtionskultur 

som påverkar människors identitet och vilka sociala konsekvenser detta kan skapa. Syftet är 

således att öka förståelse för hur studenter upplever konsumtionskulturen. Studien är av en 

kvalitativ art med hermeneutik som metodansats och har genomförts med stöd av åtta 

intervjuer av studenteter på Högskolan i Halmstad. Empirin har tolkats utifrån teorier om 

konsumtionssamhället (Bauman), interaktion (Goffman) samt respektabilitet och kapital 

(Skeggs & Bourdieu). Resultatet visar att konsumtionskulturen har ett inflytande på studenter 

på Högskolan i Halmstad. Dem sociala konsekvenser konsumtionskulturen har bidragit med 

är att upprätthålla identiteter som grundar sig på den bild som individen försöker upprätthålla 

med sin konsumtion. Studenterna använder varor till sin intrycksstyrning för att de anser att 

varor presenterar deras identitet. De visar sig att konsumtion ger en identitet en tillhörighet till 

sociala grupper som studenterna vill tillhöra samt ett medlemskap i konsumtionssamhället, 

som ska ange respektabilitet. 

Nyckelord 
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Abstract 

The aim of this paper is to sensitize readers about consumer culture and how it can affect the 

identity of individuals. Research shows us that we live in a consumer culture that affects 

people's identity and what social consequences this can create. Therefore the aim is to 

increase understanding of how students experience the culture of consumption. The study is 

of a qualitative nature of hermeneutics as a method approach and has been implemented with 

the support of eight interviews of students at Halmstad University. The empirical data is 

interpreted based on theories of consumers’ society (Bauman), interaction (Goffman) and 

respectability and capital (Skeggs & Bourdieu). The result shows that consumer culture has an 

influence on the students at Halmstad University. The social impacts consumer culture has 

contributed to is, maintaining the identities that are based on the picture the individuals are 

trying to maintain trough consumption. Students use the products for their impression 

management because they believe that their identity is presented by this. Students wants to 

belong to social groups and it is shown that consumption provides an identity of belonging 

and a membership in a consumer society, which should indicate respectability. 

Keywords 

Consumption, consumers, culture, identity  
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1. Inledning 

“Genom rätt konsumtion tros vi kunna förverkliga oss själva och välja vilka slags 

människor vi blir – och slutar som. Men konsumentens valfrihet är en chimär och våra 

möjligheter att agera som fria moraliska subjekt i butiken är färre än vi tror.” 

Citatet är inledningen till artikeln Konsumenter in i döden (2014) skriven av doktoranden 

Susanne Wigorts - Yngvesson. Hon jämför konsumenter med zombies och ifrågasätter om 

skillnaden mellan konsument och zombies inte är så stor? För vad styrs vi som konsumenter 

egentligen av? Konsumtion hedras på ett religiöst sätt i detta sekulariserade samhälle och 

anses vara en upprätthållare av en världsordning samt som ett bud av utmärkande livsmening. 

Det är påtagligt att konsumtion är en sammanfattning av identitetsskapande, moraliska och 

etiska handlingar samt ideal. Konsumtion är en livsstil och i tidig ålder får barn lära sig att bli 

konsumenter.  Konsumenter är inte endast vandrande plånböcker, utan konsumenternas val får 

existentiella och etiska konsekvenser. Wigorts-Yngvesson (2014) ser samband mellan 

individers inbillade fria handlande och zombiernas reflexmässiga beteende. Konsumtion anses 

vara ett rum med frihet, men detta rum ger endast individer illusorisk mått av sanning, mening 

och frihet. Konsumtion är ett stort existerande samhällsfenomen och artikeln åskådliggör en 

problematik med detta samhällsfenomen, att konsumtion kan ses som zombieliknande effekter 

på individer, vilket fångar vårt intresse. Men vilka mer konsekvenser har konsumtionen 

bidragit med?  

I denna studie ligger fokuset på hur studenter upplever fenomenet konsumtion i relation till 

deras identitet. Vi har valt att studera studenter för att de flesta skulle kunna ses som 

ekonomiskt begränsade vilket kan komma att påverka deras konsumtion och detta har vi 

själva har upplevt. Utifrån studenternas berättelse kommer vi ur ett sociologiskt perspektiv 

förklara hur konsumtion har förändrat samhället och människan. 

1.1 Det sociologiska problemområdet 

Människor upprätthåller och bevarar sociala identiteter genom saker och ting som de 

konsumerar, och blir därmed deltagare i såväl en konsumtionskultur som ett 

konsumtionssamhälle. En problematik som Stier (2012) belyser i detta samhälle är att 

individer inte känner sammanhang och kontinuitet i deras liv, vilket skapar svårigheter att 

skapa en stabil identitet. Individer utsätts för oändligt många valmöjligheter i fråga om 
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livsstilar och livsval. Individer matas med ständiga krav och förslag på hur och vad dem 

skulle kunna vara, med andra ord så räcker det inte längre för en individ att vara som den är. 

Vidare använder Stier (2012) sig av Giddens (1991) teori om individers reflexiva projekt, 

vilket menas med att individer aktivt planerar sitt identitetsskapande och vill därför ha större 

inflytande över utvecklingen för hur de ska uttrycka jaget. Detta relaterar Stier med Baumans 

(1989) åsikter om att individuella behov av jagdefinition, den personliga autonomin, 

autentiskt liv och personlig perfektion har översatts till behovet att äga och konsumera de 

varor marknaden erbjuder. Stier (2012) anser att det troligtvis är därför individer använder sig 

av identitetsmarkörer som kläder, smycken, telefoner och mycket annat för att anpassa sig till 

de rådande ideal för att kunna maximera sitt värde som en vara i en social transaktion. 

Problematiken vi anser uppstår här är att fokuset på individens identitet hamnar på varor som 

marknaden erbjuder istället för de personer de är, det vill säga att individers personlighet inte 

är det viktigaste. Enligt Bengtsson och Österberg (2006) använder individer också varors 

symbolik som en social markör för att kommunicera med andra individer och visa vilken 

social grupp de tillhör. Sammanfattningsvis påverkar individers identitet av kultur och i detta 

fall konsumtionskultur som förutsätter att individer ska uttrycka sin identitet genom varor. 

 Konsumtionskulturens förväntningar samt oändligt många möjligheter kan komma att skapa 

problem för individers identitet, då de ständigt känner krav på hur de ska kunna förbättra sig. 

Vårt intresse att vilja studera hur individer upplever konsumtionskulturen i Halmstad fångades 

utifrån dessa teoretikers resonemang om identitet en konsumtionskultur.  Med ett sociologiskt 

perspektiv i studien kanske vi kan skapa oss en förståelse om individers handlingar och 

identitet i en konsumtionskultur. Vi tror, att när individer väl har socialiserats in i en kultur 

beter de sig som alla andra gör och reflekterar inte över deras handlingar, om dem är bra eller 

dåliga, vilket kan skapa sociala konsekvenser om kulturen sätter krav på individen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur studenter på Högskolan i Halmstad 

upplever att deras identiteter blir påverkad av konsumtionskulturen, samt om det finns ett 

ideal de eftersträvar med sin konsumtion. Vi vill även ta reda på om de sociala grupper 

studenterna rör sig i påverkas deras konsumtionsval och identitet.  
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I syfte att öka förståelse för hur studenters identitet blir påverkade av konsumtionskulturen, 

som deltagare i en konsumtionskultur, har vi gjort åtta kvalitativa intervjuer med studenter på 

Högskolan i Halmstad. Ambitionen med denna studie är att medvetengöra läsare om 

konsumtionskulturen och vilka sociala konsekvenser som kan uppstå i en konsumtionskultur. 

Frågeställning 

* Vilken betydelse har konsumtionen för studenters identitet och vilka blir de sociala 

konsekvenserna av detta? 

Underfrågor 

* Vad finns det för ideal på en identitet studenter strävar efter? 

* Hur upplever studenterna att deras konsumtion påverkar deras respektabilitet i sina sociala 

grupper de rör sig i?  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en bakgrund som kort omfattar forskning om konsumtionskultur 

och varför det är relevant att använda sociologiska teorier för att kunna förstå och beskriva 

fenomenet. Därefter presenteras en kort historisk framväxt av konsumtion och 

konsumtionssamhället. Vi kommer presentera de vetenskapliga artiklarna under bakgrunden 

som berör ämnena; konsumtion, identitet, ideal och trender. Därefter gör vi en 

sammanfattning av alla artiklarna. 

2.1 Bakgrund 

Konsumtionskulturteorin är en ny typ av tvärvetenskaplig disciplin som fokuserar explicit på 

konsumtion. Denna disciplin växte fram ur företagsekonomin som ett underordnat ämne av 

konsumtionsbeteende. Under åttiotalet fokuserade forskarna främst på att lista ut varför 

konsumenter valde att köpa en vara framför en annan. Det forskarna såg var en växande 

otillfredsställelse hos individer vilket de inte kunde förklara och därför började forskarna titta 

på andra discipliner, så som sociologi och etnologi som istället fokuserade på 

konsumtionskulturen relaterat till konsumenters beteende (Österberg & Kaijser, 2010). 

Veblen (1986) anser att konsumtion är i de flesta fall tydligt och symboliskt och därmed ett 

kulturellt och socialt format för nya dimensioner samt till utveckling av teorier av ämnen, 
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önskemål, behov och begär. Belk (1988) för ett likande resonemang om att forskning inom 

postmodern konsumtion, det vill säga att uttrycka och utforma sig själv med hjälp av ägodelar 

har ökat. Möjligheten för individer att kunna konsumera symboliska ägodelar till sin identitet 

är inget nytt fenomen, men det är relativt nytt intresse hos forskare att studera.  

Konsumtion i sig är inget nytt fenomen och har funnits i alla tider, dock har 

samhällsnormerna om konsumtion samt förutsättningarna till konsumtion förändrats med 

tiden. Långt innan kristendomens uppkomst existerade en måttlighetskultur i Grekland och 

kulturen var en moralfilosofi där idealmänniskan enbart tillgodosåg sina primära behov. 

Moralfilosofin luckrades upp mellan 1500-1700-talet samtidigt som den ekonomiska 

utvecklingen tog fart i Europa och handeln blev central för länders ekonomi (Aléx, 2003). 

Konsumtionsmönstret förändrades till en individfokuserad konsumtion och modetrender blev 

allt mer viktigare. Individer som kontinuerligt konsumerade efter modetrenderna 

symboliserade att de hade gott ställt (Österberg & Kaijser, 2010). 

Forskare är oeniga om när konsumtionssamhället faktiskt uppstod. Österberg & Kaijser 

(2010) har knutit konsumtionssamhället till det moderna samhället och de anser att i Sverige 

under mitten av 1800-talet när industrialiseringen, kapitalism, och urbaniseringen utvecklades 

är ett kännetecknen för det moderna samhället som är grunden för konsumtionssamhället. När 

utbudet av varor ökar och det blir ett överflöde, fördelas dessa och ett konsumtionssamhälle 

uppstår. Bauman (1991) definierade att konsumtionssamhället började när 

produktionssamhället försvann, det vill säga när industrialiseringens epok började gå mot ett 

slut. Oavsett när konsumtionssamhället växte fram är de överens om att konsumtion har 

förändrat både samhälle och individer. Konsumtion är viktigare än produktion, vilket 

McKendrick, Brewer & Plump (1984) anser och menar att konsumtionssamhället handlar om 

att förvandla arbetarklassen till en konsumtionsmassa. Om individer lever i tron att 

förverkliga sig själva genom konsumtion kommer de glömma bort att de exploateras. 

Konsumtion har även skapat statushierarkier så som klasstillhörighet i samhället, vilket Holt 

(2002) beskriver har bidragit med en medveten konsumtion för att klättra i statushierarkier. 

Genom konsumtion försöker individer förflytta sig högre upp i hierarkin, där dem känner en 

tillhörighet (Österberg & Kaijser, 2010) . 
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2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras vetenskapliga artiklar som vi anser är intressanta i förhållande till vårt 

ämne. Vi har valt att dela in artiklarna i tre teman och första temat är Konstruera en social 

identitet i en konsumtionskultur, här presenteras varför individer värderar varor olika och 

använder varor för deras identitet. Andra temat är Identitets ideal, här presenterar vi 

individualism som ett ideal i konsumtionen. Tredje och sista temat är Trend, här presenterar vi 

främst Berger och Heaths teori om mode och samhällsklasser. 

2.3 Konstruera en social identitet i en konsumtionskultur 

I artikeln The Cultural Capital of Consumption: Understanding ´Postmodern´Identities in a 

Cultural Context beskriver Steven Miles (1996) om hur ungdomars individuella identiteter 

formas av konsumtion av märkes- och retrovaror. Miles (1996) anser att konsumtionsvarors 

märke, till exempel kläder och teknikvaror har ett värde i sig som många gånger har en 

relation till begreppet status. Detta använder individer för att upprätthålla en image av sin 

identitet i relation till den vardagliga kultur de lever i. Detta kan förstås tydligare utifrån Holts 

(1995) artikel How Consumers Consume: A Typology of Consumption Practices. Konsumtion 

handlar om konsumentens subjektiva och känslomässiga reaktioner på produkter. Reaktioner 

styrs utifrån individens föreställningar för att förstå och tolka objekt. Individen har en 

grundläggande inställning vad det gäller värderingar och normer vilket påverkar hur individen 

tolkar vardagliga händelser men även individens sociala värld som också hjälper individen att 

förstå händelser. Grundläggande normer och värderingar påverkar hur individen ser på varor, 

som i sin tur påverkar konsumtionsvalen. En individs värderingar påverkas utifrån tre 

dimensioner; historia, kultur och konvention. Dimensioner skiljer sig mellan individer och 

därför upplever individer konsumtion på olika sätt. 

Angående hur individer utvärderar varor anser Tian , Bearden och Hunter (2001) att individer 

även utvärderar vilka varor de vill visa upp för sin omgivning i syfte att förmedla sin identitet. 

Även Holt (1995) menar att det handlar om en integration mellan konsumtion och identitet 

och att individer använder konsumtion för sitt identitetskapande, vilket många gånger handlar 

om att förbättra eller försköna sin identitet. Det handlar också om en klassificering som syftar 

till att konsumenterna använder varor för att signalera ut vilken grupp de vill tillhöra.  Miles 
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(1996)  lyfter fram en annan synvinkel och anser att varor inte bara används för att försköna 

sin identitet. Konsumtion är också en viktig nyckel till sociala relationer. Individen kan med 

rätt smak förvandla sitt kapital när individen använder konsumtion som ett verktyg för 

vardagliga sociala interaktioner. 

Att använda konsumtion i relation till sin identitet börjas i tidig ålder och Wilska och Pedrozo 

(2007) nämner i sin artikel New technology and young people’s consumer identitites, att 

ungdomar experimenterar med olika identiteter. Det handlar inte bara om konsumtion, utan 

även faktorer som klass, kultur, status, kön och etnicitet påverkar ungdomars identitets 

konstruktion. En effekt av konsumtionskulturen på individen är en strävan efter att ständigt 

äga nya varor, vilket påverkar individens identitet och livsstil. I västvärlden betraktas pengar 

och konsumtion som en ingång till ett bra liv och därför är förhållandet mellan konsumenters 

livsstilar samt identiteter en social och kulturell konstruktion. Enligt författarna (2007) så 

tyder dem på att postmoderna teorier om identitetsprojekt har blivit en reflexiv process där 

deras Jag förvandlas i valet mellan mångfald av livsstilsalternativ. De menar att enligt dessa 

teorier finns det ett behov av att ständigt återuppbygga sin identitet.      

2.4 Identitets ideal 

I Hunter Consumers’ Need for Uniqueness: Scale Development and Validation använder Tian 

et al (2001) sig av begreppet unikhet som ett ideal på en identitet som individer eftersträvar i 

sin konsumtion. Individer vill upplevas annorlunda av sin omgivning genom deras ägodelar. 

Konsumentens huvudsyfte är att differentiera sig från massan genom att konsumera vissa 

produkter i syfte att förbättra sin sociala och personliga identitet. När omgivningen uppfattar 

att en viss vara har en symbolisk mening som signalerar ut individualism, anses den individ 

som använder varan som unik. Individen kan uppfattas som unik genom att göra självständiga 

val eller genom normbrytande konsumtion. Konsumenten som strävar efter en självständig 

konsumtion väljer inte varan för att den är ovanlig, utan snarare för att individen upplever en 

estetisk tilltalande i varan. Den självständiga konsumenten konsumerar utan att anpassa sig till 

samhällets normer.  

Konsumenten som drivs av att framstå som individuell eller unik kallar författaren (2001) för 

“counterconformity motivation” och menas med att konsumenten konsumerar medvetet 
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normbrytande i syfte att uppnå unikhet för att urskilja sig från massan och det är en reaktion 

på popularisering, kommersialisering och produkterbjudanden. Därför marknadsförs 

produkters unikhet för att attrahera de konsumenter som vill vara individuella. Ett problem är 

att det oftast sker en massproduktion av varorna och därmed är det svårt att uppnå unikhet. 

Individer kan genom modifiering av en massproducerad vara göra ett unikt uttryck och på 

samma gång förlänga produktens modelivscykel genom att personligen förändra varorna. Holt 

(1995) använder sig av begreppet “personalizing” och syftar till det skeende då konsumenten 

fysiskt och symboliskt skräddarsyr produkten för att anpassa produkten till sin identitet. 

Wilska och Pedrozo (2007) resonerar också kring den individualiserade människans 

självständiga val, men anser att individen inte är helt självständiga, utan kan påverkas av 

grupptryck. Individens subjektiva uppfattningar om trendmedvetenhet, individualism och 

miljömedvetenhet förklarar de flesta faktorer och äger inte en individ det nyaste betraktas 

denne som en eftersläntrare och kan riskera att hamna i ett utanförskap. Detta indikerar på en 

radikal förändring av den kulturella och sociala rollen i samhället. Rätt vara har blivit till 

något ”coolt” och trendigt, men den viktigaste faktorn är att äga rätt produkt med en 

statussymbol. 

2.5 Trend 

I artikeln Who drives divergence? Identity signaling, outgroup dissimilarity and the 

abandonment of cultural tastes redogör Berger och Heath (2008) för kopplingar mellan vilken 

social klass individer tillhör och vad som driver individer att överge och anpassa stilar för att 

passa in. Författarna riktar en kritik mot synsättet att den övre klassen skapar nya stilar som 

sedan överges när de lägre klasserna har anammat dem. Istället tar de upp andra orsaker till 

denna tendens, viljan att vara olik de man ogillar, och viljan att vara olik de som man är 

snarlik och inte vill förväxlas med (Berger & Heath, 2008 s 594). De beskriver att människan 

är splittrad och försöker ständigt hitta en balans. Genom att konsumera mode finner många 

individer att det är möjligt att finna en sorts balans. Berger och Heaths (2008) utgångspunkt är 

att den kulturella smaken är en kommunikativ handling och menar att den kommunikation 

som denna handling utgör ska vara så tydlig som möjligt. Utgångspunkten är att man dels 

tenderar att efterlikna de som man vill associeras med, och skilja sig från de man inte vill 

associeras med.  Holt (1995) för ett liknande resonemang om att konsumenter använder sig av 
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varor för att klassificera sig i förhållande till omgivningen för att visa vilken grupp individen 

anser sig tillhöra samt vilka grupper individen vill ta avstånd ifrån. Grupperna kan bygga en 

kollektiv identitet genom att konsumera vissa varor. 

Vidare redogör Berger och Heath (2008) om att människor skiljer sig från varandra i högre 

grad i vissa domäner som generellt används för att demonstrera identitet, medan domäner som 

inte används för identitetskommunikation har en högre grad av konformitet och konsensus. 

Författarna menar att behovet av att vara unika gör att individer söker efter unika produkter 

och orsaken kan då vara att de vill skilja sig från oönskade sociala grupper. De drar 

kopplingar till Simmels teori om att det finns två faktorer som påverkar en individs 

modeförändringar. Den första faktorn är att lägre klasser i samhället vill imitera den stil som 

den övre klassen har och genom att imitera hoppas de lägre klasserna att kunna klättra på den 

sociala stegen. Den andra faktorn, vilket även styr förändringen, är att de övre klasserna inte 

vill förknippas med de lägre och när de övre klasserna upptäcker att de har blivit imiterade så 

byter dem stil för att inte likna dem andra. Detta skulle kunna tolkas som en motreaktion från 

en grupp med hög status, som en följd av att någonting har anammats av andra grupper som 

man inte vill kopplas till (Berger och Heath, 2008).  

Vidare menar Berger och Heath (2008) att dem båda klasserna har olika definitioner på vad 

mode är och dessa är aldrig identiska. Mode är en produkt av klasskillnader och sociala krav 

och när det senaste modet kommer ut på marknaden så är det endast överklassen som 

påverkas. När individer från det nedre skiktet börjar kopiera överklassens stil, förlorar modet 

sin status. Då vänder sig övre klassen bort från den trenden som anses som ”dålig smak” och 

antar en ny stil, vilket i sin tur skiljer dem från den stora massan. Det verkar med andra ord 

finnas en tendens att använda konsumtion som en form av kommunikation, och denna 

kommunikation skall vara så tydlig som möjligt. Tendensen är att individen skiljer sig från 

andra grupper som hen inte vill tillhöra, och att de strävar efter att passa in i en social grupp 

genom att imitera andra i gruppen som anses vara överlägsna. Wilska och Pedrozo (2007) 

beskriver en annan klass, det vill säga den digital klassklyfta, som innebär att unga människor 

måste hänga med den ständiga utvecklingen av tekniken och Internet för att inte hamna 

utanför. Yngre individers kommunikation sker ofta via teknik och Internet och måste därför 

ständigt konsumera nya produkter för att bli en full medlem bland sina vänner.  
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2.6 Sammanfattning och relevans av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis bidrar de presenterade vetenskapliga artiklarna till en ökad förståelse av 

identitet i relation till konsumtion. Författarna anser att identitetskapandet börjar i en tidig 

ålder och påverkas av faktorer som kultur, kön, klass, status, och etnicitet. Anledningen till 

varför konsumtion påverkar individers identiteter beror på att det existerar en 

konsumtionskultur i många samhällen. I denna kultur finns en integrering mellan identitet och 

konsumtion, det vill säga att individer använder konsumtion för sitt identitetskapande. 

Varorna i sig presenterar individens identitet. Individer tolkar varor olika beroende på deras 

subjektiva föreställningar som i sin tur är påverkade av tre dimensioner, historia, kultur och 

konvention. Därmed använder individer olika varor för sin identitet. 

Vi presenterade en artikel som hävdar att unikhet är ett ideal individer strävar efter i sin 

konsumtion. Författarna anser att individer vill konsumera till sig en känsla av unikhet som är 

mer eller mindre grundad i individualism. Individer vill urskilja sig från andra och vill visa en 

självständighet i deras konsumtion. Avslutningsvis presenterade vi temat trend, vilket visar 

sig vara betydelsefullt vid individers konsumtion. Trend är en produkt av klasskillnader och 

sociala krav, de lägre klasserna i samhället vill imitera överklassens stil i syfte att klättra på 

den sociala stegen, vilket i sin tur bidrar till att övre klasserna byter stil för att de inte vill bli 

förknippas med dem.  

3. Teori 

I detta kapitel presenteras sociologiska teorier vi tyckt vara lämpliga till vårt ämne. För att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställning finns behovet av dessa teorier för att 

åstadkomma förståelse för hur konsumtionskulturen påverkar individers identiteter. För att 

belysa vilken betydelse konsumtion har för individers identitet och sociala konsekvenser som 

uppstår, har vi valt Zygmunt Baumans teorier om konsumtionssamhället och den existerande 

otillfredsställelsen samt begreppet subjektivitetsfetischism. Vidare behöver vi en teori om 

interaktion för att skapa en djupare förståelse för individers relation mellan konsumtion och 

identitet. V har valt att använda oss av Erving Goffmans teorier om roller, frontstages, fasader 

och intrycksstyrning.  Beverley Skeggs teori om respektabilitet samt Pierre Bourdieus 

begrepp kapital som vi har vävt samman avslutar teoridelen. Vi har valt att väva samman 

Skeggs och Bourdieus teorier för det ger oss en större möjlighet att få en bättre insikt om 
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individers värderingar. Som vi tidigare har nämnt i tidigare forskning, påverkas individens 

konsumtionsval av sina värderingar och därför anser vi att dem är relevanta teorier till studien. 

Teorierna och begreppen kommer utgöra grunden till vår analys senare i uppsatsen. 

3.1 Konsumtionssamhället 

Bauman (2008) definierar samhället med konsumtion och att samhället har gått från ett 

produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle. Produktionssamhället hör till 

industrialismens tidsepok, där staten hade ett större inflytande i samhället samt att det 

existerade en gemensam solidaritet bland arbetarna.  Huvudmodellen var säkerhetsorienterad 

och det fanns en strävan att värna om arbetarnas säkerhet, trygg arbetsmiljö och trovärdighet. 

I produktionssamhället skapades individens livslånga identitet genom sitt yrke och i samband 

med industrialismens utveckling fick individen bättre ekonomiskt ställt. Detta i sin tur 

resulterade i att individen kunde konsumera mera, och på så sätt kunde konsumtionssamhället 

växa fram (Bauman, 2012 & 2008). Inom konsumtionssamhället är solidariteten svag bland 

arbetare och statens resurser av arbete, vård, utbildning, bostäder ersattes med privata aktörer 

som såg en möjlighet att kunna förverkliga individens intressen. Individens möjlighet till fria 

val är centralt inom konsumtionssamhället, dock är individens val inte så fri som individen 

själv tror. Med andra ord så gör inte individen självständiga val utan de följer strömmen som 

alla andra, det vill säga att bli en duktig konsument. Den trygga säkerhetsorienterade 

modellen försvagades och ett flytande tillstånd utvecklades och individerna kände inte längre 

någon stabilitet utan behövde anpassa sig till marknadens efterfrågan (Bauman, 2008). 

En identitet i ett konsumtionssamhälle måste byggas upp av individen själv och det är inget 

individen föds med eller in i. För att ständigt hålla sig till konsumtionssamhällets nya 

förväntningar, måste individen ständigt vara flexibel att riva ner och bygga upp sin identitet. 

Detta ständiga återskapande förklarar Bauman (2008) med att tiden är pointilliserad, det vill 

säga att tiden varken är linjär eller cyklisk, utan den är splittrad. Tiden bryts upp i punkter där 

nästa tidpunkt lovar en ny möjlighet till förverkligandet av självet och grundar sig på 

förhoppning om nästa nu som är det slutgiltiga skapandet av självet. Den pointillistiska tiden 

är en del av den hedonistiska kulturen som existerar i konsumtionssamhället och fokuserar på 

nuet och vår omedelbara tillfredställelse av behovsupplevelse, vilket individen upplever vid 
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konsumtion. Tillfredställelsen bevaras dock endast i korta stunder och individen måste därför 

fortsätta att konsumera (ibid). Individens självdefinition, den personliga autonomin har 

transformerats att äga och konsumera varor som erbjuds på marknaden. Marknaden skapar en 

otillfredsställelse som har bidragit med ångest och en känsla av personlig otillräcklighet samt 

en ständig strävan efter att uppnå något bättre. Denna strävan är en av anledningarna till 

individers konsumtionsbeteende (Bauman, 1989). Marknaden ser till att konsumenter aldrig 

får vila utan utsätter dem ständigt för nya frestelser vilket skapar ett tillstånd av missnöje och 

ökad konsumtion (Bauman, 2012). 

Det västerländska samhället präglas starkt av konsumtion och individen dränks dagligen av 

information om de senaste trenderna. Tiden har blivit alltmer betydelsefull, då 

marknadsvarorna har en kortare livslängd, vilket gör att de förbrukas snabbare och resulterar i 

en fortsatt konsumtion.  Det handlar om omedelbar användning, snabb ersättning, och en 

lättåtkomlig njutning. En god konsument använder exempelvis inte förra säsongens varor och 

mode, vilket innebär att dessa snabbt byts ut mot det senaste även om de fortfarande fyller sin 

funktion. Behovet att ständigt köpa det senaste bidrar även till att företagen hela tiden 

producerar nya varor och en senare variant av en viss vara. Konsumtionssamhället fungerar så 

länge medlemmarna förblir otillfredsställda (Bauman, 2008). 

Konsumtionssamhället ställer inte bara krav på att individen ska konsumera, utan det sker en 

kommodifiering av individen. Bauman (2007) menar alltså att individer fetischerar 

subjektiviteten, vilket är grunden till att individer blir en mänsklig produkt som liknar varor i 

ett produktionssamhälle. Med andra ord en upphöjning till en övermänsklig nivå som 

försummar de mänskliga ursprung och de grundläggande handlingar och den huvudsakliga 

uppgiften är att subjektet kommodifiera sig själv, det vill säga att skapa en vara av sig själv. 

Denna subjektivitetsfetischism handlar inte bara om en materialisering av individen utan en 

idealisering av de materiella avtrycken av konsumenternas val. Det sociala rummet som 

människan befinner sig i är marknaden och det är här individen ska sälja in sig (Bauman 

2008). Individer måste upphöja ställningen som en säljbar vara genom  utbildning, 

konsumtion, arbete och att vara flexibel för att klara av konsumtionssamhällets krav. 

Konsumtion kan ses som en investering för individers sociala medlemskap, vilket innebär att 
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individer blir säljbara. Desto bättre säljningsbar vara individen är desto mer blir individen en 

medlem i samhället. För att bli en fullvärdig medlem av konsumtionssamhället måste 

individen bli en konsumtionsvara och reagera snabbt och effektivt på 

konsumtionsmarknadens frestelser samt regelbundet bidra till dess efterfrågan. Individer som 

inte kan leva upp till konsumtionssamhällets krav anses vara värdelösa konsumenter (ibid). 

3.2 Identitet 

Sociologen Erving Goffman har intresserat sig för begreppet identitet i flera av hans böcker 

och han sätter begreppet i relation till interaktioner i det moderna samhället. I Goffmans bok 

Jaget och maskerna (2011) behandlar han begreppen intrycksstyrning, framträdande, 

frontstage och backstage i hans teori om rolltagandet. Goffman (2011) redogör för hur 

individer i samhället tar på sig olika masker och uppträder som skådespelare för att leva upp 

till den sociala situationens normer. Individer umgås dagligen med andra individer där de 

utsätts för sociala interaktioner vare sig de vill det eller inte och i dessa sociala sammanhang 

har individer lärt sig genom samhällets normer hur de ska bete sig i de olika situationerna. 

Utifrån detta intar människor omedvetet roller i alla situationer för att uppleva den nuvarande 

situationens osynliga krav. När individen går in i en roll blir hans identitet definierad med 

rollen, och ramar för individens möjligheter sätts beroende på sin roll därmed finns ett socialt 

tvång. Vanliga vardagsroller som individer använder sig av är till exempel yrkesroll och 

föräldraroll och varje roll har riktlinjer eller ett manus att följa och begränsar individens 

handlingsmöjligheter. Individerna behöver dock inte leva upp till sitt manus fullt ut och det 

kallar Goffman för rolldistans. Rolldistansen ger möjlighet för individer att improvisera, dock 

kan inte individen improvisera allt för mycket då det kan minska individens trovärdighet. Det 

är viktigt att individen själv tror på sin roll för att rollspelet ska bli så äkta som möjligt. 

Vidare beskriver Goffman (2011) frontstage och backstage i individers framträdande. 

Backstage handlar om “bakom kulisserna” och den förberedelse som behövs innan 

framträdandet och frontstage är när framträdandet sker. Publiken har oftast inte möjlighet att 

ta del av båda regionerna. I en backstage situation behöver individen inte upprätthålla den 

ytliga framsidan och kan därmed ta av sin mask och vila inför nästa framträdande för sin 

publik. Den mask som Goffman (2011) beskriver att individer tar på sig i sitt framträdande 
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inför frontstage, kan vara utseende, ålder, smycken, kläder. I sitt framträdande finns det 

sociala normer som individen måste anpassa sig efter och Goffman (2011) pratar om att det 

finns två normer; anständighetsnormer och hövlighetsnormer. Anständighetsnormer innebär 

att aktörerna bör uppföra sig när de befinner inför en publik som individen inte talar till. 

Hövlighetsnormer innebär hur individen bör bemöta sin publik som hen talar till. Enligt 

Goffman (2011) finns det två typer av krav en individ måste uppfylla inom 

anständighetsnormerna; det instrumentella och moraliska. Det instrumentella kravet är de krav 

som andra kan ställa på en, exempelvis föräldrar som ställer krav på sina barn. Det moraliska 

kravet innebär att individen ska vara anständig och vara respektfull gentemot andra individer 

och även för heliga platser. 

Fasad är ett begrepp Goffman (2011) använder sig av och sätter det i relation till individens 

personliga fasad. Den personliga fasaden innebär yrke och status samt de yttre utmärkande 

egenskaperna som till exempel kläder och smycken som individen har valt att använda sig av i 

sitt framträdande. Individen blir identifierad efter detta och publiken förväntar sig att 

individen jämt ska leva upp till den fasad under uppträdandet. Individens framträdande 

handlar alltså om socialisering och idealisering (ibid). Den socialiserade delen av 

framträdandet är det beteende som är förväntat av publiken i den kontext som individens 

framträder. Den idealiserade delen handlar om hur individen vill framställa sig själv på ett 

bättre sätt i sitt framträdande och vanligtvis tar de hjälp av statussymboler. När individen 

uppvisar en slags fasad skapas även en social position i samhället som vi idag förknippar med 

identitet (Hammarén & Johansson, 2009). 

Intrycksstyrning är ett centralt begrepp som Goffman (2011) använder sig av när han 

beskriver identitet. Intrycksstyrning innefattar hur individer medvetet och omedvetet vill 

framhäva sitt uppträdande inför sin publik, en så kallad önskevärd bild av sig själv. Individen 

vill överföra en viss information om sig själv till andra, som ska styra och ge den önskebild av 

individen som denne vill bli uppfattad som. Individer vill kunna hantera olika sociala 

situationer på bästa sätt genom att följa samhällets regler och normer som föreligger för den 

rådande situationen. När individen upplever att hen kan inta och leva upp till en roll som 

hantera sociala interaktionen med andra bra, höjer det individens självförtroende. 
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3.3 Respektabilitet och kapitalarter 

I Beverley Skeggs verk Att bli respektabel (1999) teoretiserar hon kring begreppet 

respektabilitet.  Skeggs förklarar respektabilitet som något som ”präglar vårt sätt att tala, vem 

vi talar med, hur vi klassificerar andra, vad vi studerar och hur vi vet vilka vi är (eller inte)” 

(Skeggs, 1999: 9). Hennes verk har en feministisk utgångspunkt och använder respektabilitet 

som ett analysredskap för att återinföra klass i feminist- och kulturteori (ibid) . Skeggs 

understryker dock att den teoriram som hon utgår från även kan användas på andra grupper, 

förutsatt att dessa grupper på något sätt lever i respektabilitetens närhet. Skeggs (1999) menar 

att de mest utmärkande tecken på klasstillhörighet är respektabilitet och beskriver den som en 

klassmarkör. Den individ/grupp som inte är respektabel har ett lågt socialt värde samt en svag 

legitimitet. För den individ eller grupp som befinner sig långt ner i hierarkin har 

respektabiliteten ett högre värde och värderas högre samt ses som ideala, med andra ord så 

avviker sig denna grupp från andra. Genom yttre attribut som exempelvis kläder eller hälsa 

försöker de avvikande sträva efter att upprätthålla respektabilitet, det vill säga disidentifiera 

sig för att bli respektabla (ibid). 

Två centrala begrepp som Skeggs använder sig av i sitt verk är disidentifikation och 

dissimulering. Disidentifikation innebär motsatsen till identifikation, det vill säga en vägran 

till att identifiera sig och ta avstånd från någon/något genom att till exempel säga ”till dem hör 

inte jag” eller ”sådan är inte jag”. Dissimulering innebär att dölja sådant som kan tyda på 

vilken grupp man tillhör (Skeggs, 1999). Vidare menar Skeggs (1999) att klasstillhörigheten 

uttrycker inte bara termer av tillhörighet, utan således som något individen inte är eller tillhör. 

 Hon anser att den avvikande gruppen både genom sitt utseende och uppförande, stöter bort 

disstimulationen av den lägre klassen. När en individ bedömer sig själv, mäter sig denne 

oftast med andra, vilket brukar vara den grupp som uppfattas som bättre och som individen 

vill tillhöra.    

”Att leva synligt innebär att man mer konstruerar sig publikt genom relationer med 

andra än man ägnar tid åt sig själv. Anspråket på respektabiliteten är en publik 

karakteristik. De har en annan etisk motivation. Deras jag existerar för och i nära 

förhållande till andra. Deras reflexivitet uppträder genom andra” (Skeggs, 1999:257). 
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Skeggs teorier bygger också på Bourdieus klassteori och det är framför allt Bourdieus teori 

om ”kapitalrörelser i det sociala rummet” som Skeggs hämtar inspiration till sin teori om 

respektabilitet ifrån (ibid s.20). Bourdieu (1999) talar om olika kapitalarter: fysiskt, 

ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital och enligt Skeggs (1999) så har vi redan vid 

födelsen tilldelats ett socialt rum vilket automatiskt följer olika mått och vikt av ekonomiska, 

kulturella, sociala och i förlängningen symboliska tillgångar. Varje ögonblick och i varje 

samhälle som en individ befinner sig i, finns ett antal sociala positioner som är förenade med 

ett antal aktiviteter eller tillgångar och är relationellt betingade. En individs val är inte av en 

slump, utan beror på individens sociala status (Bourdieu, 1997). Vidare menar han att en 

person som är socialiserad utifrån vissa villkor påverka individen och säger en del om en 

individ. 

Bourdieu (1999) använder sig av de fyra kapitalarterna; ekonomiskt, kulturellt, socialt samt 

symboliskt när han förklarar det sociala rummet. Det ekonomiska kapitalet står för all 

materiella tillgångar, kulturellt kapital står för t.ex. språk och den finkultur som främst 

innehas av överklassen samt att en formell och informell utbildning om hur man ska vara som 

person. Det sociala kapitalet står för individers sociala relationer och resurser/nätverk, med 

andra ord släkt och vänskapsband. Det sista kapitalet är det symboliska och motsvarar de 

resurser individer har som kan omvandlas till ett värdefullt och tillerkänns värde. Genom att 

vi gemensamt ger makt åt den resurs som exempelvis konsumtionssystemet, godtar vi det som 

är överlägset (Bourdieu, 1997). Individer fördelas i det sociala rummet utifrån den värderings 

som deras kapital har och finns det en tillgång eller en brist, påverkar det individers 

möjligheter till en förflyttning i det sociala rummet (Skeggs, 1999).    

3.4 Sammanfattning av teorierna 

Vid analys av studiens empiri kommer vi börja med Baumans teorier om 

konsumtionssamhället, otillfredsställelsen och subjektivitetsfetischismen. Inom 

konsumtionssamhället är individer otillfredsställda och måste ständigt bygga upp och riva ner 

sin identitet för klarar av konsumtionssamhället nya förväntningar. För att bli en full medlem 

inom konsumtionssamhället måste individen ständigt konsumera, men även att kommodifierar 

sig själv till varor. Bauman förklarar detta med begreppet subjektivitetsfetischism vilket 
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innebär att individer fetischerar subjektiviteten till en mänsklig produkt för att kunna bli 

försäljningsbar i konsumtionssamhälle. Vidare kommer vi använda oss av Goffmans begrepp 

rollspel, frontstage, fasad och intrycksstyrning. Individens identitet blir synonym med dess 

roll och därför är individens frontstage och fasad viktig för sin intrycksstyrning inför sin 

publik. Frontstage är den mask individer bär inför sin publik och den personliga fasaden 

innebär att individens publik har föreställningar och förväntningar på individens roll. 

Avslutningsvis kommer vi analysera med hjälp av Skeggs teori om respektabilitet och 

Bourdieus kapitalarter som handlar kort om individers värderingar och hur vi klassificerar 

andra för att bli accepterade i sociala grupper.  

4. Metod 

Utifrån vårt syfte är vi intresserade av vilken betydelse konsumtion har för studenters identitet 

och hur studenterna använder konsumtionen relaterat till ideal och sociala grupper. Eftersom 

frågor som behandlar konsumtion, och identitet är abstrakta och kräver en viss insikt, så anser 

vi att en teorianknytning är nödvändiga för att vi ska kunna besvara våra frågeställningar, men 

det behövs också en lämplig metod för att göra empiriska observationer. Vi har gjort en 

kvalitativ studie på fenomenet ”konsumtionsidentitet” eftersom vi vill skapa en förståelse till 

varför detta fenomen vuxit fram i dagens samhälle. Vi vill förmedla våra informanters egna 

erfarenheter om hur deras identiteter är sammanvävda med en konsumtionskultur. I detta 

kapitel presenteras vårt val av metodologi, metodval, tillvägagångssätt, urval, etik, 

tillförlitlighet, analys av det empiriska materialet och avslutas med en kort reflektion. 

4.1 Förförståelse och hermeneutisk metodologi 

I vårt val av frågeställningar och uppsatsens syfte ville vi sammanföra våra informanters 

erfarenheter med teoretiska kunskaper som vi har med oss sedan tidigare forskning. Intresset 

för frågor som rör konsumtion och identitet har länge legat inom ett intresseområde och 

uppsatsens ämne väcktes utifrån våra personliga erfarenheter, men även när vi läste kursen 

om konsumtionssamhället och identitet vid Högskolan i Halmstad. Forskning kring 

konsumtion och identitet är av intresse eftersom det bidrar med förståelse för individers 

åsikter vid konsumtion och vilken relation den har till individers identitet. Våra förkunskaper 

om fenomenet är att vi själva är studenter och känner av de ekonomiska begränsningarna och 
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vi upplever att sin identitet påverkas av konsumtionskulturen. Vi anar även att det finns ett 

ideal som ska följas för att få ett ”värde”. Detta betyder att vi har en förförståelse för hur detta 

fenomen ser ut och denna förförståelse har varit drivkraften i författandet av denna uppsats 

men förförståelsen kan också ha avspeglas i våra tolkningar av det empiriska materialet.   

Detta har varit vår utgångspunkt i våra val som gjorts under forskningsprocessen och det är 

utifrån denna förkunskap, eller förförståelse, som vi började ställa frågor om den betydelse 

som konsumtionen har i relation till deras identitet. För att vi skulle kunna besvara vår 

frågeställning valde vi att utgå från det hermeneutiska perspektivet som metodologisk ansats, 

som klargör hur viktigt den egna förförståelsen är för att kunna undersöka andra personers 

erfarenheter utifrån deras perspektiv. Vi kunde här studera våra frågeställningar i dess 

naturliga omgivning och senare försöka förstå och tolka det fenomen som undersökts 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv ligger tolkningen hos 

forskaren i fokus samt att man är intresserad av hur individer vet saker. Vi kan på så sätt 

skapa en bättre förförståelse av den sociala verkligheten genom detta perspektiv, då våra 

informanter och deras erfarenheter är i fokus (Lundin, 2008).  

För att vi skulle kunna få en mer riktig tolkning, behövde det göras en mogen tolkning och 

kunna se delen i förhållande till helheten. Inom hermeneutiken är samständigheten mellan 

delar och helhet viktig, och ju fler delar eller texter som stödjer forskarens tolkning desto 

rimligare blir den. Vi anser att den hermeneutiska metodologin passade bra till vår kvalitativa 

studie eftersom vi ville få höra studenternas upplevelser av fenomenet, finna mönster, hitta en 

innebörd/mening samt hitta ord och uttryck som vi sedan kunna föra över till vår studie 

(Westlund, 2009). Inom hermeneutiken finns det ingen generell arbetsmodell när det gäller 

analys och tolkningsprocess. Utan forskaren har olika ingångar och förförståelse, och kan på 

så vis välja olika angreppssätt för att förstå och tolka empirin. Processen kan liknas vid en 

cirkel, även kallad hermeneutiska cirkeln, som på sin väg söker nya delar och gräver sig 

djupare ner i förståelsen. Detta begrepp är ett viktigt metodologiskt redskap för att binda ihop 

vår förförståelse med våra erfarenheter som vi gör genom intervjuerna och som reviderar vår 

förförståelse (Westlund, 2009).  
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4.2 Kvalitativ metod – kvalitativa intervjuer 

För att kunna sätta ramar för hur data ska samlas in samt analyseras, måste vi välja en strategi 

för vår undersökning. Strategin ska ha sin utgångspunkt i det problem vi avser undersöka. 

Utifrån syftet och frågeställningar valde vi att utgå från en kvalitativ strategi med induktiv 

ansats, eftersom vi ville generera och inte kvantitativt pröva teorier. Då vårt syfte är att få en 

ökad förståelse för hur individer upplever konsumtionskulturen i relation till deras identitet, så 

föll valet på en kvalitativ undersökning. Fördelarna med metodvalet är att det finns möjlighet 

att skapa djupare tolkningar för vilka processer som påverkat våra informanter i frågor som 

handlar om identitet och konsumtion. Till skillnad från kvantitativ metod ligger fokuset i det 

kvalitativa på tolkning av ord snarare än kvantifiering vid insamling och analys av data. En 

annan fördel med den kvalitativa metoden är att det insamlade materialet är i mindre 

omfattning än vid en kvantitativ undersökning, vilket besparar tid i behandling av data och 

fokus kan därmed ligga i att gå in på djupet vid analysen av empirin (Denscombe, 2009).  

Vi vill med denna studie lyfta fram våra informanters erfarenheter kring fenomenet 

”konsumtionsidentitet” och hur det påverkar oss individer att leva i en konsumtionskultur som 

ständigt förändras. Vårt val av metod föll på kvalitativa intervjuer. Kvalitativ intervju syftar 

till att undersöka mer eller mindre okända fenomen, egenskaper och meningar. En 

undersökning som bedrivs genom kvalitativa intervjuer har som mål att förstå, upptäcka eller 

fastställa ett fenomen, sammanhang, eller händelse. Metoden säger inte allt, men är den rätt 

utförd kan metoden ge viktiga insikter (Zetterqvist & Ahrne, 2012). Genom denna metod 

kunde vi reflektera, tolka och hitta mönster rörande vårt forskningsämne. Intervjuerna i denna 

undersökning var öppna, vilket innebär att intervjuerna förhåller sig ganska flexibla utifrån 

teman i vår intervjuguide. Att använda sig av öppna intervjuer ger ofta en möjlighet till ny 

förståelse samt att det tillåter informanterna att tala fritt kring frågorna och gav i detta 

sammanhang autentiska svar (Sjöberg, 2008). Vi valde denna forskningsmetod till denna 

uppsats eftersom vi vill få en förståelse för individers åsikter, erfarenheter samt känslor kring 

detta fenomen. 

4.3 Intervjuguide 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att intervjuguiden utgår från vad forskaren behöver veta 

för att kunna besvara frågeställningar. Att ha en bra intervjufråga bör, enligt Kvale (1997), 
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bidrar tematiskt samt att få ett bra samspel mellan forskaren och intervjupersonen. Därför kan 

forskaren inte endast ställa frågor för att få de svar som behövs för frågeställningen, utan det 

behövs även tänkas på att intervjuguiden utformas på ett sätt så att samtalet hålls flytande och 

respondenten blir motiverad till att tala. Det som är avgörande för utformandet av en 

intervjuguide är att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om 

respondenternas upplevelser och att dem rymmer flexibilitet (Bryman, 2011). Även om en 

intervju genomförs efter en intervjuguide är det inte, enligt Bryman (2011) säkert att 

forskaren följer guiden från ”a-ö”, utan forskaren ska vara beredd på att hoppa mellan teman 

och frågor.   

Vi valde att använda oss av öppna frågor (berätta hur) eftersom vi ville eftersträva 

tillförlitlighet och undvika att tappa anknytningen till vårt problem.  Att använda sig av öppna 

frågor gav våra respondenter uppmuntran till att själv utveckla sina svar genom 

uppföljningsfrågor. Vi skapade ett visst mått av ordning i de teman som var aktuella för 

intervjun och att frågorna under varje tema följde varandra (se Bilaga 1). De teman som vi 

valde att fokusera på var: Studier & arbete, där vi inledde med generella bakgrundsfrågor om 

varför studenten valde att studera och eventuellt arbetade extra. Vi behövde få kunskap om 

individens bakgrund för att på så sätt kunna placera in studenternas tolkning i ett större 

sammanhang.  I andra temat Livsstilar & fritidsintresse fick studenterna berätta om deras 

livsstil och fritidintressen och hur den påverkades pågrund av att de studerade. Genom att låta 

respondenterna beskriva deras livsstil kunde vi då dra slutsatser kring individernas upplevelse 

kring hur studier påverkade deras livsstil. För att komma vidare i samtalet valde vi därefter att 

diskutera studenternas inställning till konsumtion. I temat Konsumtionsvanor & preferenser 

ville vi få kunskap om hur deras konsumtionsvanor såg ut och om individer medvetet köper 

produkter efter hur de vill bli identifierade som. Vi kunde genom litteraturgenomgång 

konstatera att konsumtion på senare år blivit en allt mer viktigare del i det vardagliga livet och 

vi ville därför få en förståelse för vilket förhållande konsumtion har till våra respondenter.  

Vidare ville vi få en uppfattning om huruvida våra studenter hade en förebild eller ideal som 

dem strävade efter och kunde på så vis förmedla en bild av vilka de var. Vi valde att benämna 

det fjärde temat för Ideal, förebilder & rollmodeller. I det femte temat Påverkan genom 

reklam ville vi fråga efter om respondenterna påverkades av reklam och om den påvisade 
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någon slags symbol. I temat Pengar & lån fick våra respondenter svara på frågor om de någon 

gång hade tagit lån eller köpt något på avbetalning. Vi ville få reda på om det handlade om 

trend och mode, om individen lockas av reklam och olika erbjudanden som gör att studenten 

då behöver ta lån. Det åttonde temat Identitet i sociala grupper – egna och andras ville vi 

belysa hur individer ställer sig i förhållande till olika sociala grupper. Genom att ta reda på 

vilka de identifierar sig med, vilka människor de tar avstånd från, om de konsumerar för att 

passa in i en social grupp samt hur deras identitet påverkas, kunde vi få en ökad förståelse för 

hur de är som individer. Vill de bryta mot normen, eller vill de passa in?  

I temat Status & prestige och Konsumtionstrender ville vi få kunskap om konsumtion hjälpte 

studenterna att uppnå status, om dem ansåg att personer med bra status hade det enklare i 

livet. Tycker studenterna det är viktigt att följa trender, eller är det så att de väljer att byta 

varor om de ser någon annan som har exakt samma vara? Avslutningsvis valde vi att fråga om 

Familj & uppväxt och Partnerval & familjebildning. I dessa teman ville vi få en inblick i 

studenternas uppväxt för att kunna få en förståelse för hur deras identitetsskapande har 

utvecklats samt vad de ansåg om partnerval och vad som är viktigt när de ska välja en partner.  

Vi har arbetat med uppföljningsfrågor (Kvale, 1997) där vi som intervjuare försökte lyssna till 

vad som varit viktigt för studenterna men på samma gång haft temana i åtanke.  

Respondenterna blev uppmuntrade till att fortsätta sina beskrivningar genom detta 

tillvägagångssätt. 

4.4 Urval och tillvägagångssätt 

Med utgångspunkt i vår förförståelse ansåg vi att de individer som skulle ge bra och 

tillräckligt med material skulle vi kunna få genom yngre personer, eftersom de troligtvis blir 

påverkade mer av konsumtionskulturen än äldre personer. Vi valde därför att populationen 

skulle bestå av studenter på Högskolan i Halmstad och vi satte en avgränsning från ca 8 000 

studenter till 8 studenter. Anledning till varför vi valde studenter som målgrupp är att de flesta 

är ekonomiskt begränsade och att detta i sin tur begränsar deras konsumtionsförmåga. Vi tror 

också att studenter på så sätt känner av dagens konsumtionskultur. Vi intresserade oss inte för 

vilken sektion de studerade vid, utan vi ville ha en variation på studenterna och valde ett 

ålderspann mellan 20 till 30 år. Det som gör att denna målgrupp var intresseväckande för oss, 

var att de flesta flyttat hemifrån och/eller hade egen inkomst som de spenderade efter egna 
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intressen. Dessutom ansåg vi att åldersgruppen vuxit ifrån den ”osäkra" tonårsperioden men 

fortfarande söker efter självet och sin identitet. Detta kan vi relatera till oss själva.  

Vid ett kvalitativt tillvägagångssätt görs urvalet av intervjupersoner medvetet och utan hjälp 

av sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). Med andra ord gjordes ett urval bland studenterna 

som vi ansåg vara intressanta att intervjua och kunde på så vis ”handplocka” de studenter vi 

ansåg skulle kunna ge oss mest relevant material och valet hamnade på ett subjektivt urval, 

vilket kan göras då vi som forskare har en viss kännedom om det ämne som ska studeras. I 

dessa fall kan forskaren välja vissa individer på grund av att det är troligt att anta att personen 

kan ge information som är relevant för studien. Informanterna valdes således ut med ett 

särskilt syfte som bestod av att de hade en särskild relevans för uppsatsens tema (Denscombe, 

2009).  En fördel med subjektivt urval enligt Denscombe (2009) är att metoden tillåter 

forskaren att närma sig informanter som på goda grunder kan antas vara avgörande för 

studien. Istället för att exempelvis använda sig av ett balanserat urval, kunde vi koncentrera 

oss på helheten, som kunde ge oss en större variation. Inom kvalitativa studier styrs urvalet i 

studien av uppsatsens syfte och målet med denna form var att få ett urval som ledde till att vi 

skulle få så stor förståelse som möjligt samt att få ta del av så olikartade synpunkter som 

möjligt från våra deltagare (ibid).  

Samtliga intervjupersoner hade vi fått kontakt med genom Högskolan i Halmstad och 

sammanlagt hade vi åtta intervjuer varav alla var personliga intervjuer. Personliga intervjuer 

innebär att det sker ett möte mellan forskaren och informanten och fördelen är att de är lätta 

att genomföra, då det endast krävs ett bokat möte på en bestämd plats. Vi frågade våra 

informanter om de skulle vilja ställa upp och bokade därefter tid för ett möte. Vi valde att dela 

upp intervjuerna, vars 4 studenter, för att kunna få en mer personlig samt skicklig relation. 

Varför vi valde att dela upp intervjuerna, var för att alla parter skulle kunna ha en god kontakt 

med varandra samtidigt undvika att vi som intervjuade hamnade i centrum eller att studenten 

hamnade utanför intervjun (Denscombe, 2009). Mötet skedde på plats på Högskolan för att 

skapa en trygg stämning och att dem kände igen miljön. Samtliga intervjuer spelades in med 

syfte att senare transkriberas och utgjorde vårt resultat samt analysdel. Vi spelade in 

intervjuerna dels för att komma ihåg vad våra informanter sa och dels för att vi senare skulle 
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få lättare att bearbeta materialet. Vi ville få så jämställda intervjuer som möjligt, där av valde 

vi att intervjua fyra kvinnor och fyra män.   

Under processens gång har vi gemensamt hjälpts åt med studiens olika delar. Inledning, 

bakgrund och sammanfattningen skrevs av Frida och abstrakten samt metoddelen skrevs av 

Cecilia. Dem övriga delarna har vi skrivit tillsammans, det vill säga problemområdet, syfte 

och frågeställningar, tidigare forskning, teori, resultat samt analysen. Vi anser oss ha agerat i 

god tro rörande vår studie och eftersom vi har skrivit gemenensamt har vi under processens 

gång kunnat granska och hjälpa varandra. Vi har även kunnat se till att vi har uppfattat och 

menat samma saker i de delar vi skrivit och har hela tiden haft ett gott samarbete. 

4.5 Analys av det empiriska materialet 

För att vi skulle kunna analysera empirin behövde vi dela in det insamlade materialet i 

deskriptiva kategorier och genom att skapa relevanta teman ökade detta möjligheten till flera 

insikter. När intervjuerna gjordes, deltog vi själva i en dialog mellan teori, tidigare intervjuer 

samt den pågående intervjun och på så sätt kunde vårt insamlade material generera teorier 

(Boolsen, 2009). Dock har vi inte gjort en renodlad induktiv metod, eftersom vi under 

processens gång hade teoretiska utgångspunkter samt att vi var noga att bedöma empirin på 

våra egna premisser. Våra intervjuer spelades in samt transkriberades och för att värna våra 

informanters anonymitet och integritet, raderades det inspelade samt det transkriberade 

materialet. Då studien var kvalitativt utförd hade vi under analysprocessen och läsningen av 

transkriptionerna varit uppmärksamma, för att på bästa sätt kunna tolka våra respondenters 

erfarenheter. Genom att strukturera upp svaren i olika kategorier, kunde vi studera mönster 

som var återkommande och kunde då söka efter intuitiv mening i dem. Med utgångspunkt i 

vår frågeställning om betydelsen av konsumtion för sin  identitet, kodade vi det transkriberade 

materialet i olika teman, som vi upplevde var teoretiskt och empiriskt relevanta: 

konsumtionssamhället och identitet, studenters framträdande och att bli respektabel. Efter att 

ha strukturerat empirin jämfördes resultatet med de valda teorier för att urskilja samband som 

framkommit. Detta för att få en djupare och mer konkret förståelse för hur 

konsumtionskulturen samt identitetskapande kan förstås och konstrueras. 
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4.6 Tillförlitlighet 

“Det är viktigt att kunna tro på resultaten och ha tillit till att de är sanna”. 

(Boolsen, 2009, s. 188) 

Validitet, även kallad en kvalitativkontroll, bör genomföras under forskningsprocessens gång 

för att kontrollera studiens samtliga delar samt trovärdighet. Det vill säga att lyckas mäta det 

som avsetts att mäta, om det hänger ihop eller inte (Bryman, 2011). Begreppet validitet kan 

delas in i två kategorier som kallas intern och extern validitet. För att uppfylla kraven på den 

interna validiteten behövs det finnas en överrensstämmelse mellan forskarens observationer, 

de begreppsliga tolkningarna samt de teoretiska idéerna som utvecklats under studiens gång. 

Den externa validiteten rör frågan huruvida resultatet kan generaliseras till andra liknande 

situationer (ibid). Urvalet av våra respondenter är relevant och genom att vi hade ett urval 

gällande ålder och kön, så stärktes validiteten i studien. Då syftet var att få en förståelse för 

hur konsumtionskulturen påverkar individers identitet, gjordes ett urval av personer som, 

enligt oss, skulle kunna tillföra denna förståelse och ge oss en bredd till vårt underlag. I denna 

studie har vi försökt att beskriva det vi hört så neutralt och objektivt som möjligt, men inser 

att som författare har vi ett tolkningsföreträde i den analys som har gjorts. Vårt mål har inte 

varit att hitta några rätt eller fel, utan vi har försökt att öka vår samt andras förståelse av detta 

komplexa fenomen.  

En av faktorerna som har stärkt studiens validitet är att vi inte hade någon tidsbegränsning 

under våra intervjuer, utan informanterna fick tala till punkt. Varje intervjufråga som ställdes 

var likadan med undantag för följdfrågor, beroende på vilka svar vi fick, och har då kunnat 

skapa egna tankar kring fenomenet som har undersökts. Detta har sedan hjälpt oss att ställa 

relevanta frågor. Liknande gäller även för reliabiliteten, vilket berör vår studies tillförlitlighet 

samt huruvida resultatet blir detsamma vid en upprepad undersökning. Vi anser att en 

replikation i form av en kvantitativ studie inte hade gett samma respons samt varit svårare att 

genomföra då det hade blivit besvärligare att värdera studiens reliabilitet och krävt mer tid av 

oss (ibid). Bryman (2011) beskriver hur egna värderingar kan få betydelse under hela 

processen och menar att forskarens sensibilitet är viktig vid en forskningsprocess samt för 

resultatet. Forskarens värderingar kan avspeglas till exempel vid val av område, metodval, 

forskningsdesign, frågeställningar samt tolkning och dragna slutsatser.  Vidare menar Bryman 
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(2011) att dessa faktorer får en betydelse för huruvida slutsatser hänger ihop med det som 

studerats, det vill säga studiens validitet.   

4.7 Etiska aspekter 

Vid en samhällsundersökning är det väldigt viktigt att tänka på de etiska aspekterna genom 

hela forskningsprocessen, både vid insamlingen av data, vid analysen och vid publiceringen 

av resultatet (Denscombe, 2009). Ingen student som medverkade i forskningen fick komma 

till skada på något vis, därför var vi noga med att all data som samlades in behandlades 

konfidentiellt samt att informanterna som medverkade var helt anonyma. Våra respondenter 

informerades inledningsvis om sina rättigheter, samt våra skyldigheter. Detta beskrivs genom 

den inledande texten i intervjuguiden (se bilaga 1). 

När man en undersökning är det viktigt att förhålla sig till vissa etiska aspekter, aspekter som 

kan delas in i krav (Denscombe, 2009). Innan intervjun började informerade vi studenterna 

om studiens syfte och var öppna med hur intervjun skulle gå till, vilken roll respondenterna 

hade i undersökning samt informerade om att det var frivilligt att delta och att avbryta när de 

ville. Genom att följa dessa krav uppfyllde vi informations- samt samtyckeskravet. 

Respondenterna fick inte känna sig tvingade, utan de hade rätt att själva bestämma över sitt 

eget deltagande (ibid). För att se till så att våra respondenter inte kom till någon skada till 

följd av forskningen, skulle frågorna som ställdes inte vara känsliga eller kränkande på något 

vis. Därför sattes ett konfidentialitetskrav som innebär att forskaren måste skydda deltagarnas 

intressen genom att försäkra att deras uppgifter som fås in från intervjuerna samt 

intervjuinnehållet, hanteras på ett konfidentiellt sätt (ibid). Vi började intervjun med att 

berätta för våra informanter vilka vi var och studiens syfte var, det vill säga en 

självpresentation.   

4.8 Reflektion 

Under arbetsgång har det gått bra. Vi upplever att hermeneutiken har gett oss ett bra empiriskt 

material till studien, men vi är samtidigt medvetna om att det är vår tolkning samt 

subjektivitet som påverkat materialet. Under processens gång har vi kritiskt reflekterat om vår 

urvalsgrupp var lämplig, eftersom vi själva är studenter och redan hade en förförståelse till 

ämnet. I efterhand kan detta ha påverkat studien samt att vår förförståelse påverkade studien 
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omedvetet eftersom det är svårt att vara objektiv i en undersökning. Dock anser vi att det har 

skapats förutsättningar till studien, att vi har haft det lättare att sätta oss in i respondenternas 

åsikter. Våra intervjufrågor var öppna och resultatet av det empiriska materialet visade en viss 

typ av data, vilket beror på våra intervjuer. Ett exempel är att vi främst fick fram den ytliga 

sidan från intervjupersonerna och inte så mycket av deras inre sida. Vi blev positivt 

överraskade av att intervjupersonerna var så pass öppna och vågade berätta om sig själva, som 

vi ibland kan uppleva som en pinsam information. Flera av respondenterna hade inte 

reflekterat över deras konsumtionsvanor relaterat till deras identitet och medgav att de inte 

konsumerade till deras identitet. Men under intervjuns gång förändras åsikten. 

5. Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens insamlande empiri, vilket består av en samlad 

redogörelse utifrån studenternas konsumtionsvanor relaterat till identitet och ideal. Vi har 

skapat teman utifrån respondenternas svar och presenterar empirin efter dessa. I temat Karriär 

och lön, ett bättre liv efter studierna, presenteras varför de har valt att studera och vad de 

anser ett bättre liv innebär. Andra temat Konsumtion och studier för sin identitet, redogör för 

hur studenterna konsumerar sin identitet efter ideal och deras åsikter om det. Sista temat är 

Social grupp, här presenteras vilka sociala grupper respondenterna tillhör och om de sociala 

grupperna påverkar deras konsumtion och identitet. Alla namn är fiktiva för att skydda våra 

deltagare.  

5.1 Karriär och lön, ett bättre liv efter studierna 

Inledningsvis fick våra respondenter berätta om deras studieval och om deras framtida arbete. 

När respondenterna förklarade varför de hade valt att studera vidare, nämner alla åtta att de 

ville göra karriär. Sex av de åtta studenterna definierade karriär med en bättre lön och status, 

medans de andra två definierade karriär med att kunna göra skillnad och förbättring för andra. 

Flera av våra respondenter nämnde att status var minst lika viktigt som att ha en bra lön, 

eftersom många yrken inte kräver akademisk utbildning och ger högre lön än de som kräver 

en akademisk bakgrund. Exempel på yrken som studenterna tog upp var rörmokare och 

snickare, och ansåg att dessa två yrkesgrupper inte hade rätt status men att deras lön var bra. 
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Återigen definierar studenterna karriär olika och de alla ansåg att karriär bidrar till ett bättre 

liv och det var en av faktorerna till varför de hade valt att studera. 

Intervjupersonerna fick sedan berätta vidare om hur deras nuvarande livsstil som student såg 

ut och de flesta poängterade att CSN - lånet inte räckte så långt, vilket förhindrade deras 

önskevärda livsstilar. De flesta respondenterna verkade relativt nöjda med sin livsstil, men 

förväntade sig dock en bättre livsstil efter deras utbildning. Studenterna menade att en bättre 

livsstil skulle leda till en bättre ekonomi som i sin tur skulle bidra till fler möjligheter. På så 

vis skulle de kunna ha dyrare fritidsintressen eller ett lyxigare liv som en respondent uttryckte. 

“Alltså, jag studerar för att jag vill ha ett bra yrke med en relativt bra lön…..Jag vill ha 

en lyxigare livsstil som att käka ute mycket och äga en dyrare bil och kanske börja spela 

golf, haha” (Martin 25 år) 

Det var inte alla respondenter som eftersträvade att få en “lyxigare” livsstil. En av studenterna 

ansåg att kunna ha mycket fritid var en sorts livsstil som kunde eftersträvas.  Dock menade 

respondenten att detta var problematiskt, eftersom det är svårt att göra karriär när önskan är 

att kunna vara ledig mycket. Studenten ansåg att i dagens samhälle är tid pengar, vilket gör 

det svårt att vara ledig. Hen ville göra karriär men samtidigt kunna resa jorden runt. 

“…svårt att ha två olika drömmar samtidigt och ännu svårare att välja. Jag ifrågasätter 

mig själv om jag verkligen vill göra karriär men det känns som det är ett fenomen i 

samhället idag att alla vill göra karriär vilken förvirrar mig tror jag, haha” (Simon 21 

år) 

Sju av de åtta studenterna som deltog i undersökningen arbetade utöver studierna. Det 

framkom två anledningar till varför de arbetade samtidigt som de studerade. Den första 

anledningen var att de ansåg att CSN-lånet inte räckte till deras livsstil, som till stor del 

handlar om deras konsumtionsmöjligheter. Respondenterna ville delvis känna en frihet samt 

möjlighet att kunna konsumera, men att det även var ett krav för att kunna ha sin livsstil eller 

fritid. 

“Jag vill kunna ta en fika utan att reflektera över att min ekonomi inte räcker till eller 

kunna köpa sig en ny klänning till fredagens fest ” (Malin 23 år) 

“En stor anledning till varför jag måste arbeta extra är pga mitt träningsintresse och mål 

då jag måste äta mycket mat speciellt kött för att få ett maximalt resultat i träningen, 

vilket är kostsamt ” (Karvan 22 år) 
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Den andra anledningen till att de arbetade utöver studierna var för att respondenterna såg 

större möjligheter till att få ett bättre arbete efter studierna. De ville få mer 

arbetslivserfarenhet och flera referenser eller som en respondent uttryckte sig: 

“det är bra att ha på sitt CV när jag söker arbete efter studierna… det är viktigt att vara 

lite bättre än andra för att kunna göra karriär känns det som” (Adelia 22 år) 

Studenten berättade sedan vidare att hen upplevde att det är tungt att studera och arbeta 

samtidigt och att inte kunna ha så mycket tid för att roa sig, men att det ändå var värt det i 

slutändan. Respondenten kände att det var nästan ett krav att arbeta extra utöver studierna, 

delvis för att studenten ansåg sig som ung och inte hade så mycket arbetslivserfarenhet, men 

även för att hen hoppades på att arbetsgivaren skulle se denne som ambitiös. Respondenten 

hoppades på att detta skulle kunna bidra till en bättre framtid och större möjligheter till 

drömjobbet. 

En av respondenterna arbetade inte utöver studierna och ansåg att det var viktigare att roa sig 

och “leva livet”. Det var viktigare att fokusera på att leva i nuet vilken studenten ansåg sig 

själv göra och beskrev sig som en livsnjutare. Studenten prioriterade istället att umgås med 

sina vänner och ansåg sig själv leva ett relativt osunt liv men trivdes väldigt bra med det. 

Vidare menade studenten att fler borde leva mer i nuet och inte tänka på framtiden hela tiden. 

CSN-lånet var inget problem och ansåg att det räckte till väldigt mycket, men skulle ibland 

velat ha mer pengar till resor. Denna respondent verkar vara mest nöjd med sin nuvarande 

livsstil av de alla åtta respondenterna. Dock såg studenten en framtid där hen kan arbeta med 

att göra samhället bättre och göra skillnad för andra, vilket studenten såg framemot. 

5.2 Konsumtion och studier för sin identitet 

Respondenterna berättade om deras konsumtion i relation till deras identitet och även hur stor 

betydelse studierna hade för deras framtida identitet. Flera av respondenterna hade inte 

reflekterat över deras konsumtion i relation till deras identitet, men ”erkände” slutligen att de 

konsumerar för sin identitet. Vi delade in resultatet i två olika ideal som framkom i empirin; 

framgångsrik och individuell. 
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Framgångsrik 

Sex av de åtta respondenterna ville framstå sig vara framgångsrika vilket även var deras 

framtida mål. Som nämnt tidigare så ville respondenterna göra karriär, vilket var anledningen 

till att de studerar. Varför de vill bli framgångsrika handlar främst om pengar men även status. 

De påpekar att deras framgångsrika ideal påverkade deras nuvarande konsumtionsval. De alla 

reflekterade över att det man äger visar oftast vilken typ av människa man är och sex av åtta 

respondenter ansåg att det var viktigt att inte bara köpa en vara utan vilken vara de köpte, 

eftersom syftet är att den varan ska presentera en framgångsrik person. De anser att 

framgångsrika personer lever det liv som de anser är ett bättre liv och menar att det är viktigt 

att se framgångsrik ut när de ska ut på arbetsmarknaden för att få ett motsvarande arbete. 

Vidare fick de ge exempel på varor som de tyckte var viktiga för deras identitet. Märkeskläder 

nämnde nästan alla, men det räckte inte bara med märkeskläder utan klädstilen behöver även 

vara anständig. Exempel på anständiga klädselplagg från båda könen var skjorta och kavaj 

och inte för utmanande kläder på tjejer. Respondenterna nämnde inte bara kläder som en 

viktig symbol, utan även mobiltelefoner, bilar, smycken, möbler, klockor, gatuadresser. 

Hälften av våra deltagare medgav att jobbade extra utöver studierna för att de skulle kunna 

handla dessa produkter. Det handlar även om trend och mode som respondenterna ansåg vara 

viktiga att följa. En individ som ständigt kan konsumera efter trender, ansåg studenterna 

signalerar att personen har det bra ställt vilket de förknippade med framgångsrik. Trenden är 

så pass viktig för de flesta av respondenterna att de betalar på avbetalning och även tar lån. 

Det var dock bara tre av studenterna som någon gång hade tagit lån för att kunna köpa sig en 

bil eller lägenhet, och hävdade att de inte hade tagit lån om de inte var tvungna.  Avbetalning 

förekommer oftare bland informanterna speciellt när det handlar om dyrare saker som 

mobiltelefoner, TV, datorer. Men de betalar även på avbetalning när de har köpt kläder och 

möbler. Nästan alla av studenterna förklarade varför de inte valde att spara ihop pengar innan 

de köpte varan och det handlade om att varan hann bli omodern och då vill de ha en annan 

vara i stället. Respondenterna ansåg att det var så vanligt att betala på avbetalning idag och 

man reflekterade inte över det direkt utan man bara köper. 

“När jag ser något jag vill ha så vill jag ha den nu och inte nästa månad för att jag måste 

spara pengar till den och då vill jag säkert att något annat i stället” (Arez 24 år) 
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“Jag tycker det är viktigt att vara tidig med att ha en ny vara… det känns bra att ha en 

vara före andra, det får mig att känna mig lite bättre, haha” (Malin 23 år) 

En av respondenterna tror att det är vanligt att studenter betalar på avbetalning eftersom deras 

ekonomi är så begränsad och menar att det är vanligt att studenter ber om pengar av sina 

föräldrar när de inte räcker till. För att återigen återgå till trender så ansåg respondenterna att 

media sätter trender på varor och att reklamen påverkar deras konsumtionsval. Genom reklam 

så kan informanterna se vad som finns på marknaden och även vad de bör köpa. Reklam 

framkallar också ett “vill ha behov” eller till och med ett “måste ha behov” och det handlar 

mycket om vilken slags reklam det gäller. Ingen av studenterna ansåg att matreklam eller 

verktygsreklam påverkade deras konsumtion för deras identitet utan den reklam som de 

relaterade till deras identitet och skapade ett “vill ha behov”, handlar om ämnen som kläder, 

smycken, skor, väskor, mobiltelefoner, datorer, TV, bilar osv. Det är inte bara varorna som 

studenterna blir påverkade av, utan modellerna i reklamen sätter även en trend på hur 

individer ska se ut idag. Respondenterna ansåg också att reklam signalerar att denna varan 

kommer göra ditt liv lyckligare. 

“Reklam får varor att framstå som något unikt som kommer lösa alla dina problem bara 

jag köper denna varan. Visserligen löser vissa varor ens problem men mycket det man 

köper behöver man inte ens men ändå blir man glad av det” (Andrea 23 år) 

Individuell 

Två av de åtta respondenterna ville inte följa ett samhällsideal eller grupptryck på hur en 

individ ska vara, utan de vill vara sig själva. De ansåg att deras val är fria och inte blir 

påverkade av andra. Båda respondenterna medgav inte först att de konsumerar för sin 

identitet, utan ändrade sina åsikter successivt och ansåg att de visst konsumerar för sin 

identitet, dock inte efter trender. De förknippade inte konsumtion med framgång som de andra 

sex respondenterna, utan de vill vara mer individuella. 

“Nej jag konsumerar inte varor för att visa vem jag är som många andra gör för att 

hävda sig… eller jo jag kanske visst konsumerar min identitet men jag konsumerar inte 

efter ett ideal utan jag konsumerar det jag gillar” (Simon 21 år) 

Båda respondenterna vill vara sig själv och väljer inte att konsumera onödigt dyra varor, utan 

väljer hellre billigare varor. De betalar sällan på avbetalning och båda berättade att de hade en 
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äldre version av mobiltelefoner och att den håller fortfarande. En av studenterna ansåg att det 

är väldigt vanligt att betala på avbetalning och reflekterar sällan över att hen gör det, men 

kände samtidigt: 

“idag äger inte individer sina varor fullt ut utan när de nästan äger varan köper de en ny 

på avbetalning” (Fatima 26 år) 

När respondenterna berättade om deras framtidsplaner medgav de en känsla av att de måste 

förändra sig för att få samma arbetsmöjligheter. Förändringen handlar om att anpassa sig till 

”idealet” i samhället vilket de anser handla om klädsel och andra varor de bör äga. Denna 

ytlighet säger egentligen inte vem man är, för idag tar alla lån för att försöka säga vem de vill 

vara eller vilka de vill tillhöra. De anser att denna ytlighet är viktig inom arbetsmarknaden. De 

känner delvis ett krav att de måste slutligen anpassa sig lite till trender för att passa in eller få 

samma möjligheter. Sedan avstår dem inte helt från trender för idag handlar mycket om teknik 

eller internet som en kommunicerings kanal vilket är viktigt att hänga med i för att inte bli 

utanför. Båda respondenterna ville framstå sig som “egna” och som inte följde trender, men 

medgav att de blev påverkade av dem både medvetet och omedvetet. Studenterna menade att 

det är omöjligt att inte bli påverkad av reklam och man får mycket bra idéer ifrån dem. 

Studenterna ansåg att de inte fick ett “vill ha behov” av reklam, men senare under intervjun 

kom det fram att de kände ett “vill ha” begär när det handlade om deras intressen. 

“Jag älskar att resa och när jag får reklam om en resa som kanske är skit billig så känner 

jag så klart ett” måste ha begär” eller mer ett ”måste åka begär” (Simon 21 år) 

“Inredning ligger väldigt nära intill mitt hjärta och om jag ser en udda vara så känner 

jag ett jag vill ha begär” (Fatima 26 år) 

5.3 Sociala grupper 

Alla deltagare fick frågan om vilken social grupp de ansågs tillhöra och de alla var överens 

om att det var gruppen studenter, vilket innebär att alla hade ett gemensamt intresse av att 

plugga vidare. Deras liv såg relativt lika ut på grund av att de alla tog CSN-lån som 

begränsade studenternas möjligheter och det framkom även att det fanns sociala grupper i 

studentgruppen som var relaterad till vad de studerar till. Nästan alla av våra respondenter 

läste olika inriktningar och de ansåg att det skiljde deras identiteter och konsumtion. 
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“intresset att bli framgångsrik skiljer sig mycket beroende på vad man studerar till… jag 

som studerar till civilekonom har troligtvis större ett intresse att tjäna pengar än vad du 

har som läser till beteendevetare” (Martin 25 år) 

Tre respondenter pratade om deras program och ansåg att de klädde sig mer anständigt än 

andra program.  De berättade om att det fanns klädkoder i deras klasser, vilket inte innebar att 

alla måste ha märkeskläder men att klä sig anständigt.  Alla vill bli framgångsrika i deras 

klasser och därför klär man sig framgångsrik. En av respondenten berättade att alla inte följde 

denna klädkod i hens studieklass och de kom inte utanför på grund av det men, de får 

samtidigt inte samma position eller status.  Alla individer värderar vad andra har på sig och 

därför är det viktigt att följa vissa klädkoder. Förutom dessa tre respondenter så berättade inte 

dem andra respondenterna något om en klädkod inom deras program, men de ansåg att många 

gånger går det att se inom vilket område studenterna studerar beroende på vad de har på sig. 

Utöver att studenterna tillhörde den sociala grupp studenter, menade dem på att de även 

tillhörde andra grupper som de beskriv påverkade deras konsumtion och identitet. Vi 

presenterar nedanför några citat ifrån våra respondenter: 

“träningen kan man säga är en socialgrupp och det som är viktigt där är väl att man får 

resultat genom att bygga större muskler och det påverkar så klart min identitet när jag 

själv är tränad och umgås med andra tränande individer. Mat är nummer 1 om man ska 

bygga muskler vilket gör att jag köper väldigt mycket mat. De killar som är störst får 

mest respekt….. Jag måste även konsumera träningskläder så klart för att passa in, kan 

inte gå dit i vanliga kläder” (Karvan 22 år) 

“Min familj skulle jag säga är en social grupp som jag tillhör och här finns det inga krav 

för hur man ska konsumera sin identitet utan jag bli accepterad för den jag är. Detta 

kanske låter hemsk men syftet är med min konsumtion att inte bli förknippad med min 

familjs status eller vad fan man ska säga. Jag vill inte bli identifierad som fattig eller en 

person som har de lägre ställt längre på grund av min familj. Genom konsumtionen är det 

svårt att identifiera vilken samhällsklass jag kommer ifrån vilket jag anser är bra” 

(Andrea 23 år) 

“En arbetsplats är en socialgrupp av? Jag jobbar ju på en bank utöver studierna vilket 

påverkar min konsumtion lite tror jag allt. På en bank måste jag vara uppklädd och 

anständigt klädd men samtidigt så är jag normalt sätt också så egentligen kanske det inte 

påverkar mig så mycket. Tror det är viktigt att följa normer på en arbetsplats för att få 

stanna kvar eller få ett bra rykte” (Adelia 22 år) 
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De alla nämnde olika sociala grupper de tillhörde och ansåg att deras konsumtion är viktigt 

för deras sociala grupp och även att deras identitet blir påverkade av den sociala grupp de 

tillhör. Vidare ansåg flera respondenter att grupperna påverkade deras konsumtion, delvis för 

att kunna bli fullt medlem och bli identifierad med den, men också för att undvika att bli 

identifierad med sin sociala grupp.  

“Social grupp jag tillhör.. ja men mina polare så klart. Det som är viktigt hos oss är att 

man är sig själv och prioriterar mer att göra saker än att äga saker. Så om någon av oss 

inte skulle ha råd att hänga med på äventyr så är det svårt att bli en av oss… Självklart 

blir min identitet påverkad av mina vänner, om jag skulle umgås med kostymnissar skulle 

säkert andra tro att jag har samma intresse som dem vilket jag inte vill bli förknippad 

med” (Simon 21 år) 

Vidare fick respondenterna svara på vad som var viktigt vid deras partnersval. Eftersom alla 

respondenterna ville göra karriär, var karriär viktigt vid partnerval, det vill säga att deras 

partner också ville göra karriär. Utseendet var även något som var viktigt och om partnern 

inte såg bra ut så var det viktigt att den hade rätt stil som kompenserade. Partnern skulle även 

vara intresserad av samma intressen som till exempel att träna eller att umgås med vänner. 

Flera respondenter reflekterade över att deras partnerval påverkade deras egen identitet på 

samma sätt som deras sociala grupper gör. Därför var det viktigt att partnern presenterade en 

snarlik identitet som liknade deras egna, men helst bättre. Dock ansåg några av studenterna att 

de inte hade tid att skaffa en partner då de hade fullt upp med studier, arbete och 

fritid.               

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat vissa likheter i de perspektiv som framförs av våra 

respondenter. Att göra karriär efter utbildningen var ett gemensamt mål de alla hade i livet 

och de definierade karriär på två olika sätt. De flesta av studenterna relaterade karriär med en 

förbättrad ekonomi, så att de kunde konsumera mer och detta ansåg dem var en bättre livsstil. 

Dock handlade det inte enbart om ekonomi utan de värderade olika yrken i en statushierarki 

och som vi tolkar det vill flera av våra respondenter hamna relativt högt i denna hierarki. Den 

andra definitionen av karriär var möjligheten att kunna påverka och göra skillnad för andra. 
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De flesta av deltagarna identifierade sig med en önskevärd framtids identitet, som var 

framgångsrik, och det framgick tydligt att framgång är ett ideal de strävar efter och relaterar 

till ett bättre liv. Att studera var ett steg vidare för att uppnå sin önskevärda framtid men de 

använde sig samtidigt av konsumtion som skulle presentera ett ideal. Märkesvaror är viktiga, 

men att klä sig anständigt var ännu viktigare och studenterna ansåg att deras konsumtion 

påverkades även av trender, media och reklam. En person som ständigt kan konsumera nya 

saker tillhör i deras definition av en framgångsrik persons möjligheter, och de ville gärna 

själva anpassa sig efter det, vilket var en anledning till varför de väljer att betala på 

avbetalning. För att kunna konsumera till sig en identitet måste de arbeta extra, och några av 

respondenter menade att de kände att de måste arbeta extra för att kunna säkra sina framtida 

arbetsmöjligheter. CSN-lånet räckte inte till deras konsumtionsvanor vilket gjorde att de var 

relativt missnöjda med deras nuvarande livsstil. Två respondenter skiljer sig från de andra och 

eftersträvar ett annat ideal som består av individualitet. Detta uttryckte dem i sin konsumtion 

genom att inte att köpa populära varor eller anpassar sig efter andra, dock ansåg studenterna 

att de måste förändra sin konsumtion för sitt framtida yrkesval för att kunna få samma 

möjligheter som de andra. 

En social grupp de alla tillhörde var studentgruppen. Denna grupp var sedan indelande i andra 

sociala grupper beroende på vad de studerar till. Det finns normer efter klädsel i en del av 

dessa grupper och det gick att se vilket program studenterna studerar på grund av vad de har 

på sig. Deltagarna berättade att de även tillhörde andra sociala grupper och de trodde att deras 

grupptillhörighet påverkade andras uppfattningar om deras identiteter, vilket gör det viktigt att 

välja rätt grupp vid till exempelvis ett partnerval. Vid partnerval blir studenternas egen 

identitet central och det var endast en av respondenterna som nämnde kärlek som något de 

strävade efter. Deras konsumtion blir påverkad av deras sociala grupper, delvis för att vara 

fullt delaktiga i sin sociala grupp men även för att undvika att bli identifierad med sin sociala 

grupp. 

6. Sociologisk analys     

I följande kapitel analyseras studiens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv med de teorier 

samt tidigare forskning vi har presenterat tidigare. Ändamålet i detta kapitel är att vi ska 
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besvara vår huvudfråga om vilken betydelse konsumtionen har för studenters identitet och 

vilka de sociala konsekvenserna blir av det. Vi har valt att tematisera analysen i tre delar 

utifrån teorierna vi har valt, för att besvara vår frågeställning på lämpligaste sätt. Första temat 

är Konsumtionssamhället och studenters identitet, här analyserar vi utifrån Baumans teori om 

konsumtionssamhällets effekter på individens identitet, den eviga otillfredsställelsen samt 

begreppet subjektivitetsfetischism. Andra temat Studenters framträdande, här analyserar vi 

med Goffmans teori om identitet med hjälp av begreppen frontstage, fasad, intrycksstyrning 

och rollspel. Tredje temat Att bli respektabel, här analyserar vi utifrån Skeggs teori om 

respektabilitet sammanvävt med Bourdieus teori om kapitalarter. Vi kommer utifrån studiens 

teoretiska ram och vetenskapliga artiklar förklara hur konsumtionskulturen påverkar 

individers identitet och de sociala konsekvenser som medför. 

6.1 Konsumtionssamhället och studenters identitet 

Enligt Bauman (2008) måste individer ständigt konsumera för att bli en full medlem i 

konsumtionssamhället. För att ständigt uppfylla konsumtionssamhällets nya förväntningar, 

måste individen ständigt ha en flexibel identitet, det vill säga att riva ner och bygga upp sin 

identitet. Detta krav inom konsumtionssamhället är problematisk för de flesta studenterna 

eftersom de anser att CSN-lånet inte är tillräckligt och därför arbetar de extra utöver studierna 

för att kunna konsumera som en riktig medlem i konsumtionssamhället. Alla respondenter 

använder varor till sin identitet och de flesta av studenterna eftersträvar ett ideal av att se 

framgångsrik ut. De vill bli identifierad med sin framtida önskevärda bild av sig själva och 

använder konsumtion till hjälp. De flesta respondenter strävar efter att bli framgångsrik, och 

de få studenter som inte gör det, strävar efter idealet individualism. Holt (1995) anser att det 

handlar om en integration mellan konsumtion och identitet, att individer använder konsumtion 

idag för sitt identitetskapande och många gånger handlar det om att förbättra eller försköna 

sin identitet. Det handlar även om en klassificering som syftar till att konsumenterna använder 

varor för att signalisera vilka de vill eller inte vill tillhöra, vilket respondenterna i detta fall 

gör. 

När en individ känner en varaktig otillfredsställelse samt en otillräcklighet för att ständigt 

kunna förbättra sig, ”fungerar” konsumtionssamhället som det ska göra. Individens 

självdefinition, det vill säga den personliga autonomin, har transformerats att äga och 
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konsumera de varor som erbjuds på marknaden. Marknaden ser till att konsumenten aldrig får 

vila och utsätts ständigt för nya frestelser . Med andra ord skapar marknaden ett tillstånd av 

missnöje och får individen att vilja konsumera mer (Bauman, 2012). Denna otillfredsställelse 

upplevs av de flesta av respondenter, då de är missnöjda med sin nuvarande livsstil. De har 

förväntningar om att tiden efter studierna ska bidra till ett bättre liv som framgångsrik, vilket 

de anser handlar om bättre ekonomi och mer konsumtion. För att förbättra deras nuvarande 

livsstil använder de konsumtion till deras identitet för att kunna få deras önskevärda framtids 

identitet. Att respondenterna anser att ekonomi och konsumtion är nyckeln till ett bättre liv, är 

en del av vår kultur. Enligt Wilska och Pedrozo (2007) betraktas pengar och konsumtion i 

västvärlden som en ingång till ett bra liv och därför är förhållandet mellan konsumenters 

livsstilar samt identiteter en social och kulturell konstruktion. Det problematiska är att 

tillfredställelsen respondenterna söker, bevaras endast i korta stunder enligt Bauman (2008). 

Detta innebär att respondenterna riskerar att de inte kommer att bli tillfredställa efter 

utbildningen, vilket kan bli en social konsekvens. De sociala konsekvenser kan bli att de 

aldrig blir tillfredställa mer än korta stunder vilket innebär att respondenterna kommer att leva 

mer eller mindre missnöjda. 

Individer kan ändra, byta och köpa nya identiteter och på så vis efterlikna en identitet 

konsumtion. Det första steget deltagarna har tagit till sin framtida identitet är att börja studera, 

som är vägen till deras karriär. Vidare använder sig respondenterna av varor för att de anser 

att varor presenterar vilken typ av individ man är och därför är det viktigt vad man äger. Vissa 

varor och klädstilar ger en högre status som respondenterna anser är viktigt, både hos deras 

klasskamrater och för deras framtida arbete. Två respondenter känner att det är ett mer eller 

mindre tvång att de måste börja konsumera varor som symboliserar en högre status. De tror 

att de inte kommer att få samma möjligheter på arbetsmarknaden annars. För att få en mer 

djupgående insikt har vi valt att använda oss av begreppet subjektivitetsfetischism som 

Bauman (2007) utvecklat. Det gör det möjligt att hävda att säga att studenterna skapar en vara 

av sig själva. Det handlar inte bara om en materialisering av respondenterna utan även en 

idealisering av de materiella avtryck av deras konsumtionsval. Respondenterna har gjort sig 

själva till varor för att kunna sälja in sig på arbetsmarknaden och i sin omgivning. Bauman 

anser (2008) att desto bättre säljningsbar vara en individ är, desto mer blir individen en bättre 
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medlem i samhället. För att bli en fullvärdig medlem av konsumtionssamhället måste 

individen bli en vara och reagera snabbt och effektivt på konsumtionsmarknadens frestelser 

vilket är en del av respondenternas syfte i deras konsumtionsval. Detta ser vi som en social 

konsekvens, att respondenterna inte endast använder varor för sitt identitetsskapande, utan att 

de även måste förvandlas till en vara för att leva upp till konsumtionssamhällets krav 

(Bauman, 2008). 

Dem respondenter som strävar efter idealet att bli framgångsrik, handlar om att förbättra sin 

ekonomi så att de kan konsumera mera vilket de anser bidrar till ett bättre liv. Deras grund i 

idealet kan tolkas som att det handlar om att de vill vara en riktigt bra säljningsbar vara och 

konsument samt ha en tro om att bli tillfredsställa genom konsumtion. Enligt Bauman (2008) 

är inte individer fria utan de följer en ström som alla andra efter konsumtionssamhällets krav 

om att bli en full medlem. De andra två respondenterna som strävar efter att vara 

individualiserade och anser att de inte följer trender, är också en produkt av 

konsumtionssamhället. Individualism är central inom konsumtionssamhället och individer ska 

göra självständiga val.  Det är inte bara Bauman (2008) som anser att individen inte är fri, 

även Wilska och Pedrozo (2007) menar att den individualiserade människan inte gör 

självständiga val pågrund av att individer blir påverkade av andra. 

6.2 Studenters framträdande 

Goffman (2011) anser att individers frontstage och fasad presenterar identiteten och ger ett 

intryck inför sin publik, vilket han kallar för intrycksstyrning.  Individen väljer genom sin 

frontstage och fasad vilket intryck individen vill ge och oftast vill individen visa sin 

önskevärda bild av sig själv till sin publik. Respondenterna framträder och presenterar en 

identitet inför en publik genom intrycksstyrning och den identitet respondenter upprätthåller, 

är en karaktär av personlig fasad i form av intrycksstyrning som de avbildar sig själv i 

förhållande till andra. Det vill säga framgångsrik och individuell. Med hjälp av deras 

frontstage vill de genom intrycksstyrning medvetet framhäva sin önskevärda bild av sig 

själva. Deras frontstage innehåller varor för att ge den information om sin identitet, 

följaktligen har konsumtion en betydelsefull mening i deras identitet. Tian et al (2001) anser 

att individer utvärderar vilka varor de vill visa upp för sin omgivning i syfte att förmedla sin 

identitet. Denna intrycksstyrning anser informanterna inte bara handlar om deras konsumtion 
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utan även dem sociala grupper studenterna rör sig inom samt vid partnerval. De sociala 

grupper och partnern bli en del i deras personliga fasad vilket påverkar deras intrycksstyrning. 

Detta påverkar respondenternas val av partner för de anser att partnern presenterar deras 

identitet och därför är det viktigt att de har liknade identiteter. 

Den personliga fasaden sätter förväntningar på individen av sin publik, det vill säga att alltid 

leva upp den fasad hen har visat första gången. Inom fasaden finns en idealisering av 

individen, det vill säga hur individen vill framställa sig själv och det är vanligt att använda 

statussymboler (Goffman 2011).  När en individ uppträder en slags fasad, skapas även en 

social position i samhället som vi idag förknippar med identitet (Hammarén & Johansson 

2009). Av resultatet framkom det en idealisering, att det är karriär de alla strävar efter men att 

karriär sedan fördelas in i två andra idealiseringar som respondenterna vill framställa sig som, 

det vill säga individuell och framgångsrik. Den stora gruppen som vill framstå som 

framgångsrik, använder sig av varor med statussymboler och med en anständig klädstil. De 

har föreställningar om att framgångsrikas sociala position har gett dem en finare status än dem 

själva. Miles (1996) anser att varors märke som exempelvis kläder, har ett värde i sig som 

många gånger har en relation till begreppet status. Detta använder individer för att 

upprätthålla en image av sin identitet i relation till den vardagliga kultur de lever i. Den 

mindre gruppen som vill framställa sig som individuell använder sig också av varor men de 

använder inte statussymboler som verktyg. Tian et al (2001) anser att individen kan uppfattas 

som unik genom att göra självständiga val eller genom normbrytande konsumtion. 

Goffman (2011) förklarar samhället som en teaterföreställning där individer spelar ett rollspel. 

Individens identitet blir definierad med sin roll och denna har ramar för individers möjligheter 

och det existerar ett socialt tvång. Det innebär att det finns föreställningar om hur dessa ska 

spelas. Respondenterna har olika roller att spela, men en roll de alla spelar är studentrollen. 

Inom de sociala grupperna finns det föreställningar och förväntningar på studenterna och en 

föreställning som framkom i resultatet är att studenters intresse att göra en ekonomisk karriär 

skiljer sig beroende på vilket program de studerar. 

“intresset att bli framgångsrik skiljer sig mycket beroende på vad man studerar till… jag 

som studerar till civilekonom har troligtvis större ett intresse att tjäna pengar än vad du 

har som läser till beteendevetare” (Martin 25 år) 
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En annan föreställning och förväntning som framkom i resultatet är hur studenter klär sig 

beroende på vad de studerar. Respondenterna menar att de kan se vilket program andra 

studenter studerar beroende på vad de har på sig. Det existerar även förväntningar på en 

anständig klädsel inom vissa program och vi kan här se att frontstage är viktigt för våra 

respondenter samt de använder varor medvetet för att blir kategoriserad som framgångsrik 

eller individuell. Vissa har förhoppningar på att deras frontstage ska hjälpa dem på vägen till 

deras karriär och andra känner att de måste ändra sin frontstage inför sina framtida 

yrkesmöjligheter. Goffman (2011) anser att individer vill kunna hantera olika sociala 

situationer på bästa sätt genom att följa samhällets regler och normer som föreligger för den 

rådande situationen. När individen upplever att hen kan inta och leva upp till en roll som 

hantera sociala interaktionen med andra bra, höjer det individens självförtroende. Det vill säga 

när respondenterna använder varor för att förbättra deras roll höjs deras självförtroende.   

6.3 Att bli respektabel 

Det finns en benägenhet att försöka uppnå respektabilitet och status genom de konsumtionsval 

som görs, och detta i sin tur ökar möjligheten till en ingång som medlemmar till dem sociala 

grupper som studenterna vill tillhöra nu eller i framtiden. Utifrån våra informanters olika 

sociala position, det vill säga att de är studenter och att vissa av dem har ett arbete vid sidan 

om, så påvisar det ingen större skillnad i deras konsumtionsvanor. Flera av studenterna menar 

att det idag kostar att vara ”inne” och flera av dem känner sig mer modemedvetna just för att 

de har råd att vara det. De känner även att det till viss del är ett krav att de behöver anpassa 

sig till trenderna för att passa in eller få samma möjligheter och genom att inneha det som är 

legitimerat av högt värde, uppnås som respektabilitet. Individens kulturella, sociala och 

ekonomiska kapital har en stor betydelse för individens tillhörighet till sociala grupper och för 

att kunna bli accepterad och respektabel. Utifrån våra informanter har det framgått att deras 

konsumtion blir påverkad av deras sociala grupper, delvis för att de vill vara fullt delaktiga i 

sin sociala grupp men även för att undvika att bli identifierad med den. 

Det symboliska kapitalet värdesätts högre genom media och är den som är mest tydlig att se 

och kan idag få med sig både det kulturella, sociala samt det ekonomiska kapitalet. Enligt 

Skeggs (1999) så är det de symboliska resurserna som kan få individer att hamna i ett ”finare” 

umgänge samt att få tillträde till materiella tillgångar. Vidare menar hon att i dagens samhälle 
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har det ekonomiska kapitalet ett högt värde och genom det symboliska och med dagens 

möjligheter till exempelvis lån kan detta ordnas smidigt. Avbetalningen eller att ta ett lån 

förekommer oftare bland informanterna, speciellt när det handlar om dyrare saker som 

exempelvis mobiltelefoner, TV och datorer.  Men det förekommer även när de köper kläder 

eller möbler och nästan alla respondenter förklarade varför de inte valde att spara ihop pengar 

innan de köpte varan, utan det handlar om att varan hinner bli omodern och då vill de ha en 

annan vara i stället. Studenterna anser att det är så vanligt att betala på avbetalning idag och 

att man inte reflekterar över det direkt utan bara köper varan. 

Flera av våra respondenter beskrev att reklam även har en stor påverkan på deras identitet och 

menar att reklam påverkar deras konsumtion samt sätter ideal på vad man ska äga och hur 

man ska se ut. Vidare anser de att reklam sänder ut olika och reflexiva bilder av den ”rätta” 

livsstilen och att det är omöjligt att inte bli påverkad av den.  Medias framställning av vad 

som är fint och fult, vad som är det bästa etc., målar upp bilden av en norm för vad som är 

respektabelt. När det kommer reklaminslagen på den ideala kroppen, kläderna och annat 

ytligt, styrs våra intryck för vad som ska eftersträvas. Bourdieu (1997) menar att överförandet 

av symboliskt värde sker när en vara belastar ett märke som gör den värdefull och ger den 

status.  Vidare anser han att kapitalarterna har en betydande roll för hur människan kan agera 

och förhålla sig i olika sociala miljöer och ger på så vis status. Vi kan här dra en koppling till 

Bourdieus teori utifrån våra informanters svar om att media har en stor roll som särskiljer 

individers livsstilar och de varor som har betydelse för individens status. 

Genom att försöka uppnå respektabilitet utifrån yttre attribut menar Skeggs (1999) är ett sätt 

att disidentifiera sig med sin grupp, och har inte individen det som krävs, kan hen inte heller 

dissimulera det den är.  Om inte respektabiliteten uppfattas som en egenskap av värde, är den 

ingenting att sträva efter. Klass fungerar dialogiskt: i varje omdöme om sig själva mätte de sig 

mot andra” (ibid, s.120).  Studenterna menar att dem sociala grupperna som man rör sig i samt 

tillhör, påverkar andras uppfattningar om deras identitet vilket gör att det viktigt att välja rätt 

grupp vid till exempel ett partnerval. Vid ett partnerval så blir respondenternas egen identitet 

central och bedömer sig själv samt mäter sin identitet med andra. Även sättet en individ klär 

sig på eller innehar den senaste produkten, är ett sätt att uttrycka sig på ”rätt sätt”. 
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 Flera av informanterna uttryckte att det var viktigt för deras identitet samt den personliga 

stilen, att klädstilen skulle vara anständig men även trendig. Vidare menar studenterna att om 

en individ som kan ständigt konsumera efter trender, signalerar att personen har det bra ställt, 

vilket de förknippar med att vara framgångsrik. Trenden är så pass viktig för de flesta av 

respondenterna, att de betalar på avbetalning och tar även lån. Vi kan här bekräfta Skeggs 

teori genom Holt (1995) som anser att konsumenter använder sig av varor för att klassificera 

sig i förhållande till omgivningen för att visa vilken grupp man anses tillhöra och vilka 

grupper man vill ta avstånd ifrån. Tian et al (2001) anser att konsumenters huvudsyfte är att 

differentiera sig från massa genom att konsumera vissa produkter i syfte att förbättra sin 

sociala och personliga identitet. Berger och Heath (2008) talar om hur individen påverkas av 

den ständiga konsumtionen och att i sin strävan efter identitet försöker att likna andra för att 

passa in och för att få social acceptans. Vidare menar författarna att när den undre klassen 

försöker imitera den stil som övre klassen har, så vill inte de som tillhör den finare klassen 

förknippas med de lägre och byter då stil. Detta kan tolkas utifrån Tian et al (2001) att 

överklassen vill känna sig unika genom att differentiera sig från underklassen.  Studenterna 

försöker genom sina livsstilar visa omgivningen vilka de är och flera av dem menar att klä sig 

rätt och följa trenden är en fråga om att passa in samt att känna en tillhörighet och att inte vara 

avvikande. Det handlar om en integration mellan konsumtionen och identitet, det vill säga att 

individers konsumtion idag många gånger handlar om att förbättra sin identitet.  

Vidare syftar klassificering till att konsumenter använder varor för att signalera ut vilka de vill 

tillhör. Människor köper inte saker bara för att använda dem utan för att de symboliserar deras 

identitet och på samma sätt identifierar individer andra människor genom symboliska attribut 

(Berger och Heath, 2008). 

Något som också har påverkat individers identitet är yrket, det vill säga att få en karriär och 

bättre lön. Våra respondenter förklarade att de hade valt att studera vidare för att de ville göra 

karriär och komma någon vart i livet. Sex av åtta studenter definierade karriär med en bättre 

lön och status, och flera reflekterade över att status var minst lika viktigt som att ha en bra 

lön, eftersom flera yrken inte kräver en akademisk utbildning och tjänar mer än de yrken som 

kräver en akademisk bakgrund. De menar att ha ”rätt” jobb, ger ”rätt” status och som sedan 

hjälper dem att bli respekterade i samhället. Wilska och Podrozo (2007) anser att i dagens 
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samhälle får unga människor växa upp i en värld av en rad olika seder av passager om 

konsumtion och menar att det finns en effekt av konsumtionssamhället hos individen, och det 

är en strävan efter att ständigt äga nya varor samt känna tillhörighet. Detta påverkar 

individens identitet och livsstil. I västvärlden betraktas pengar och konsumtion som en ingång 

till ett bra liv och därför är förhållandet mellan konsumenters livsstilar samt identiteter en 

social och kulturell konstruktion. Detta är ett tydligt tecken på att vi eftersträvar en karriär 

som gör oss framgångsrika och att kunna bli respekterad. 

7. Sammanfattning och reflektion 

Sammanfattningsvis kan vi tolka det empiriska materialet att konsumtionskulturen har ett 

inflytande på studenternas identitet på Högskolan i Halmstad. I analysdelen har vi fördjupat 

oss i hur konsumtionssamhället påverkar studenternas identitet, hur de använder konsumtion i 

sin frontstage med hjälp av intrycksstyrningen samt hur angelägen konsumtion är i 

studenternas sociala grupper för att kunna uppnå en respektabilitet. Konsumtionssamhället 

ställer krav på individen ska vara flexibel i sin identitet, att ständigt konsumera och att sedan 

förvandlas till en vara för att slutligen känna sig icke-tillfredsställd och otillräcklig. Av 

resultatet framgår det att de flesta av respondenterna försöker att uppnå kraven genom att 

studera, arbeta extra och konsumera. Identiteten påverkas även av deras sociala grupper och 

media och har förhoppningar av att kunna bli tillfredsställd efter studierna genom att leva upp 

till kraven. De flesta studenter upplever detta inte som ett krav utan mer som ett ideal de 

eftersträvar. Dock finns det ett par respondenter som upplever att det blir ett krav för att kunna 

få samma möjligheter.  

Genom studenternas frontstage och intrycksstyrning till sin roll, används varor för att kunna 

komma närmare sin önskevärda och framtida identitet eller för att försöka framstås som 

individuell. Frontstage och intrycksstyrning påverkas av deras sociala grupper samt partner 

och därför anses det viktigt att den sociala gruppen eller partnern har en likvärdig identitet. 

Det finns en benägenhet att studenterna försöker uppnå respektabilitet genom deras 

konsumtionsval och detta i sin tur ökar möjligheten till en ingång att bli medlem i de sociala 

grupper som studenterna vill tillhöra, både nu eller i framtiden med hjälp av kapitalarterna. 
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Vi kan här dra en slutsats för att konkret besvara vår huvudfråga: vilken betydelse har 

konsumtionen för studenters identitet och vilka blir de sociala konsekvenserna av detta? 

Konsumtion i relation till studenternas identitet har den betydelse att kunna påverka 

studenternas marknadsföring av sig själva som kan vara avgörande inför deras framtida yrke. 

Konsumtion kan även skapa respektabilitet inom deras sociala grupper och ge möjlighet för 

studenterna att skapa sin önskevärda identitet genom att använda varor i sin frontstage till 

intrycksstyrningen.  

De sociala konsekvenser som kan uppstå av att konsumera en identitet, är att studenterna 

riskerar att upprätthålla identiteter som inte grundar sig på de personer som de är i första hand, 

utan på den önskevärda bild de har av sig själva genom att upprätthålla den på basis av sådan 

konsumtion. Det ideal de flesta av våra respondenter anses eftersträva är att bli framgångsrika, 

vilket vi anser i grund och botten handlar om att de vill kunna upprätthålla sin identitet efter 

konsumtionssamhällets krav. Det ger i sin tur tillhörighet till ett medlemskap i 

konsumtionssamhället men även inom vissa sociala grupper som de vill bli medlemmar i, som 

då ger respektabilitet. Det medför vidare en tendens att omvandla sig själva till en vara för att 

kunna få de pengar som behövs för att upprätthålla dessa identiteter. Med hjälp av 

ekonomiska, kulturella, sociala, och symboliska kapitalarterna kan studenterna säljas in i det 

sociala rummet och utveckla en respektabilitet i samhället. En annan social konsekvens de 

riskerar när de lever upp till konsumtionssamhällets krav, är att de endast kommer att finna en 

kortvarig tillfredställelse. Avslutningsvis anser vi att Wigorts - Yngvessons (2014), som vi 

presenterade i vår inledning, liknelser mellan konsumenter och zombies kanske inte är helt 

fel. Respondenterna tror att deras mål handlar om att bli framgångsrika men att de följer 

omedvetet konsumtionssamhällets ideal för att kunna kommodifiera sig själv till en vara och 

bli den perfekta konsumenten.  De som försöker stå emot idealet känner sig i slutänden 

tvungen att anpassa sig för att kunna uppnå den respektabilitet som behövs för att få samma 

möjligheter ute på arbetsmarknaden. 

Under uppsatsens gång har vi reflekterat över vår förförståelse till studenternas handlingar 

och upplevelser kring hur konsumtionskulturen påverkar deras identitet. Det finns en 

interaktion mellan varor och identitet hos författarna av denna uppsats också men vi har inte 

tidigare reflekterat över att varor kan bli viktigare för sin identitet än de personer vi är. Bär vi 
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dagligen runt en mask för att ge ett intryck inför andra av den önskevärd bild vi vill ha? Ja det 

gör vi men inte hela tiden vilket vi inte tror att respondenterna heller gör fast att resultatet 

tyder på det. Vi har inte reflekterat tidigare över att konsumtion är en stor del av vår kultur 

och hur den påverkar oss dagligen. Inte heller över att vi kanske har förvandlats till varor för 

att marknadsföra oss. Vi anser att detta kan vara det problematiska i en kultur, att vi 

socialiseras in i den och reflekterar inte över våra handlingar.  Vidare är vi medvetna om att 

Baumans teori har fått tagit en större plats i analysdelen, vilket har påverkat studien. Vi tycker 

att Baumans teori sätter finger på respondenternas handlingar men att vi behöver Goffmans, 

Skeggs och Bourdieus teorier för att förstå respondenternas identitet och värderingar i en 

konsumtionskultur. Med sociologiska teorier har vi kunnat skapa förståelse om hur 

konsumtionskulturen påverkar individers identitet. Vi är även medvetna om att vi inte har lyft 

fram alla respondenterna lika mycket i analysdelen och valde att lyfta fram den större gruppen 

”framgångsrik” pågrund av att dem var fler samt att deras empiri var enklare att analysera. 

Slutligen har vi reflekterat över om det är möjligt att finna en långvarig lycka eller en 

tillfredställelse i en konsumtionskultur, och i så fall hur? Detta anser vi hade varit intressant 

att undersöka i en framtida forskning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 

Informera om studentens rättigheter och våra skyldigheter: 

- Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

- Denna intervju är helt anonymt och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vill 

du inte svara på någon/några frågor är detta helt acceptabelt. Vi är mycket tacksamma 

över din medverkan! 

 Studier & arbete 

Studerar du eller arbetar du och kan du berätta lite om det? 

Varför valde du att studera och varför arbetar du extra? 

Hur känner du för att komma ut i arbetslivet? 

 
Livsstilar & fritidsintresse 

Berätta om dina fritidsintressen och livsstil. 

Påverkar din livsstil av att du är student? 

Vilken livsstil eller fritidsintressen kommer du ha efter utbildningen? 

 
Konsumtionsvanor & preferenser 

Hur ser dina konsumtionsvanor ut? 

Är det viktigt för din identitet vad du konsumerar? 

Vilken identitet vill du att varorna ska signalera ut till andra? 

 
Ideal, förebilder & rollmodeller 

Har en förebild eller ideal du strävar efter? Varför i så fall? 

Har du ett annat ideal eller förebilder du vill eftersträva? 

Varför strävar du efter det? 

 
Påverkan genom reklam 

Hur påverkas du av reklam? 

Vad tror du reklamen vill symbolisera ut mer? 

Hur påverkas du annars av reklam? 

Hur hjälper varan dig i livet? 
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Pengar & lån 

Har du tagit lån eller köpt på avbetalning? 

Handlar det om trenden och mode? 

Sparar du ihop pengar innan du köper? 

 

Identitet i sociala grupper – egna och andras 

Tillhör du en viss social grupp? 

Konsumerar du för att passa in en dessa sociala grupper? 

Hur påverkas din identitet till dessa grupper och är det viktigt? 

Hur påverkas din konsumtion av din sociala grupp? 

 

Status & prestige 

Hur ser du på detta? 

Hjälper konsumtion dig till att uppnå status? Vad skulle du konsumera i så 

fall? 

Tror du att personer med en bra status får det enklare i livet? 

Anser du att individer med en bra status har ett bättre liv? 

 

Konsumtionstrender 

Är det viktigt för dig att hänga med i trenderna? 

Hur påverkar det din identitet? 

 

Familj & uppväxt 

Hur har din uppväxt sett ut? 

Vad arbetar eller har dina föräldrar arbetat med? 

 

Partnerval & familjebildning 

Vad är viktigt när du väljer en partner? 
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