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Syftet med denna teoretiska essä är att utröna konsumtionens roll för den nutida 

identitetsbildningen. Detta genomförs genom en genomgång av modern, sociologisk 

teoribildning rörande det aktuella temat. Essän är uppdelad i tre avsnitt, som alla rör olika 

analytiska nivåer. Det första avsnittet, Från Produktionssamhälle till 

Konsumtionssamhälle, behandlar samhällets förändring under tiden från 

industrialiseringen, och vad det västerländska samhällets skifte i fokus från produktion 

till konsumtion har inneburit för identitetsbildningen. Det andra avsnittet, Statusgrupper 

och social reproduktion, tar avstamp i ett mer ”klassiskt” sociologiskt tankesätt, och 

behandlar statusgrupperna klass, kön och ålder. Det tredje avsnittet, Estetiseringen av 

vardagslivet, behandlar ämnet ur vad som brukar benämnas som den postmoderna 

infallsvinkeln. Avsnittet tar upp fenomen så som designandet av livsstilar, neotribalsm 

och medialisering.  

Slutsatser: Konsumtionshandlingen är viktig, och blir allt viktigare, för 

identitetsformationen i västvärlden. Idag är identiteten som konsument mer framträdande 

än den som producent, dvs. yrkesrollen. Mest framträdande under essäarbetet har varit 

upplösningen av fasta, sociala kategorier så som klass, kön och ålder i 

konsumtionskulturen. Den hastighet med vilken smakerna förändras i 

konsumtionssamhället omöjliggör i allt högre utsträckning klassmässiga klassificeringar 

av smaker, och ungdom och definierande drag för kvinnlighet/manlighet har blivit 

handelsvaror bland alla andra. Denna utveckling har även givit upphov till designandet av 

livsstilar och neotribalism. 

Nyckelord: Konsumtion, Identitetsformation, Konsumtionssamhälle 
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Inledning 

Vårt samhälle benämns allt som oftast som ett konsumtionssamhälle, begreppet är så 

vanligt förekommande att vi förmodligen sällan reflekterar över det. Antagandet att vi 

lever i ett konsumtionssamhälle är en del av den samhälleliga diskursen och det 

kollektiva medvetandet. Själva ordet konsumtion har ett antal skiftande innebörder. Att 

konsumera kan ha betydelsen att använda saker, att äta dem, bära dem, leka med dem 

eller på annat sätt få dem att tillfredställa ens behov eller begär. En annan definition av 

begreppet är att förstöra eller förbruka. Genom konsumtionen upphör saker att existera, 

de äts upp, slits ut eller på annat sätt tappar sin attraktionsförmåga.  

 

Då inställer sig naturligtvis frågan huruvida man verkligen kan tala om ett nytt, specifikt 

och väsensskilt konsumtionssamhälle. Utifrån definitionerna ovan står det ju klart att vi 

alltid varit konsumenter. Är då förändringen mot det vi kallar konsumtionssamhälle 

kvalitativ eller enbart kvantitativ? Antropologerna Mary Douglas och Baron Isherwood 

(1979) menar att all konsumtion i alla samhällen är att betrakta som både kulturella och 

ekonomiska handlingar. Konsumtionen, oavsett var eller när den äger rum, har lika 

mycket med mening, värde och kommunikation att göra, som med utbyte, pris och 

ekonomiska relationer. Enligt Douglas och Isherwood inramas alltid användandet av 

varor i en kulturell kontext, och bruket av även det mest alldagliga föremål har en 

kulturell innebörd. Föremålen har mening och fungerar som betydelsefulla markörer i 

sociala relationer. (Lury 1999; 10). Detta resonemang tycks föreslå att 

konsumtionskulturen är universell, och att vårt samhälle endast särskiljer sig i kvantitativ 

bemärkelse. Det finns dock många som menar Douglas och Isherwood är allt för 

reduktionistiska i sin argumentation. Det föreligger väsentliga skillnader mellan 

konsumtionskulturen i vårt västliga samhälle, och det utbyte som skett i andra och 

tidigare samhällestyper. En ideologiskt färgad invändning är att genom att framhäva 

konsumtionen enbart som ett ”ickeverbalt sätt att kommunicera den mänskliga 

kreativiteten”, så instämmer man i industrins argument att de bara levererar varor som 

folket efterfrågar (Lury 1999; 15). Douglas och Isherwoods inställning till trots, är de 

flesta nutida teoretiker överens om att vi idag lever i ett kvalitativt annorlunda samhälle, 

och att konsumtionen som meningsskapande handling har en stor del i detta.  
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Syfte och avgränsning 

Syftet med denna teoretiska essä är att utröna konsumtionens roll för den nutida 

identitetsbildningen, och för detta syfte krävs ingen snävare definition av 

konsumtionskulturen. Däremot kommer uppsatsen i sin helhet att bidra till en djupare 

förståelse av denna kultur, bland annat på grund av uppsatsens uppbyggnad och 

utgångspunkter. Mer om detta i nästa avsnitt. 

 

Dagens västerländska samhälle bygger i mångt och mycket på konsumtionshandlingen, vi 

producerar (i den klassiska bemärkelsen) generellt sett inte längre själva våra dagliga 

förnödenheter, vår köpkraft indikerar tillståndet för vår välfärd, och valet av 

konsumtionsvaror är till stor del utslagsgivande i signalerandet av vår grupptillhörighet 

och självidentitet. Jag ska i denna uppsats försöka utreda den senare aspekten av 

konsumtionskulturen, eller mer precist, hur identitetsformationen står i relation till 

konsumtionshandlingen. För att uppfylla detta syfte planerar jag att sätta dagens situation 

i en historisk kontext, och framförallt beskriva utvecklingen under 1900-talet. Denna 

historiska tillbakablick är inget självändamål, utan är snarare ett medel att placera den 

identitetsskapande konsumtionhandlingen i ett större sammanhang. 

 

Disposition och teoretiska perspektiv 

Jag har i den här uppsatsen valt att använda mig av de tre huvudperspektiv på 

konsumtionskulturen som Mike Featherstone (1991) identifierat i Consumer Culture and 

Postmodernism. Genom att använda mig av dessa perspektiv ämnar jag definiera 

konsumtionskulturen, och samtidigt utifrån dessa tre analysnivåer korrelera 

konsumtionen med identitetsskapandet. Dessa tre perspektiv har dessutom fått tjäna syftet 

som en slags disposition för uppsatsen, då jag anser att de ger texten den röda tråd som är 

nödvändig.  

 

Det första av dessa perspektiv skulle vi kunna beteckna som ett ”makroperspektiv”, det 

rör de förändringar i produktionen som lett fram till det nuvarande konsumtionssamhället. 

Detta behandlas under rubriken Från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle.  Här 

har jag använt mig av Serge Latouches (1993) beskrivning av produktionens utformning 
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och utveckling under 1900-talet, samt Zygmunt Baumans (1998) teorier om samhällets 

skiftade fokus från produktionen till konsumtionen vad gäller individens disciplinering 

och identitetsskapande. Avsnittet avslutas med en genomgång av Fredrik Jamesons 

(1986, 1988) tankar om kulturens ökade betydelse i Senkapitalismen, något som 

utvecklas i uppsatsens slutliga avsnitt om vardagens estetisering. Det andra avsnittet, 

Statusgrupper och social reproduktion, behandlar förhållandet mellan konsumtion och 

identitetsskapande ur ett mer ”klassiskt” sociologiskt perspektiv. Det handlar om olika 

gruppers förhållande till den identitetsskapande konsumtionen, och hur 

konsumtionsvanorna både kan ses som meningsskapande ritualer och 

distinktionsstrategier. I avsnittet behandlas McCrackens ritualiserande konsumtion (Lury 

1999 ) och Bourdieus teorier om konsumtion och klass (1993). Avsnittet tar även upp den 

identitetsskapande konsumtionen ur ett genusperspektiv och ungdomskulturens roll i 

konsumtionskulturen. Det tredje och sista avsnittet i uppsatsen, Estetiseringen av 

vardagslivet, diskuterar den postmoderna teoribildningen om identitet och konsumtion, 

utifrån teoretiker som Featherstone, Bauman, Baudrillard med flera.  

 

Val av teoretiker 

Denna essä är uteslutande av teoretisk art, vilket innebär att jag använder vissa teoretiker 

och teorier som mitt empiriska underlag. Litteraturen har lästs med utgångspunkt från 

frågeställningen, och jag har aktivt försökt att få en bild av hur dessa teoretiker närmar 

sig begreppsparet identitet och konsumtion. Valet av de specifika teoretikerna har skett 

godtyckligt, dels eftersom jag valt teoretiker som jag personligen finner intressanta, och 

dels därför att de är valts efter hur mycket jag föreställt mig att de har att säga om den 

specifika problematiken. Givetvis är mitt urval av teoretiker utslagsgivande för resultatet, 

och en mängd perspektiv har därmed utelämnats. 

 

De flesta av de texter jag använt mig av i denna essä karakteriseras av att de är relativt 

teoretiska verk i vilka författarnas teorier står i centrum.  Tre texter skiljer sig kvalitativt 

från denna norm. Celia Lurys (1999) Consumer Culture, och i aningen mindre 

utsträckning Thomas Johanssons (2002) Bilder av självet, utgör något av 
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sammanställningar av teoribildningen på respektive område. Cecilia Fredrikssons (1998) 

Ett paradis för alla är en mestadels empirisk studie av EPA.varuhusets historia. 
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Från Produktionssamhälle till Konsumtionssamhälle 
En värld av Producenter… 

Trots det faktum att den mänskliga konsumtionen kan sägas vara både universell och 

tidsmässigt obunden, råder det en mycket utbredd konsensus om relevansen i att benämna 

dagens samhälle som just ett konsumtionssamhälle, och att konsumtionens roll i det 

moderna identitetsformandet åtnjuter en unik position. Det är inte bara så att dagens 

västerländska samhälle innefattar konsumtionskulturen, det domineras av den. Zygmunt 

Bauman (1998) förmedlar synen att vår identitet som konsumenter är något som 

applicerats uppifrån. Det är en disciplineringsstrategi, den logiska efterträdaren av den 

tidigare formen av disciplinering in i rollen som ”producenter”, dominerad av 

arbetsetiken. Arbetsetiken instiftades enligt Bauman under de tidigaste stadierna av 

industrialiseringen. Anledningen till dess instiftande i den offentliga debatten var att 

utplåna det traditionella tankesättet som innebar att man lade ner arbetet så snart man väl 

uppfyllt sina ”givna behov”.  (Bauman 1998; 14). Detta var något som var nödvändigt för 

att förmå människor att arbeta på det sätt som krävs på en fabrik, med de förutsättningar 

som fanns till hands. Att arbeta åt någon annan, att utföra tillsynes meningslösa, lösryckta 

uppgifter vid det löpande bandet var något som effektivt tog död på skaparglädjen och 

helhetssynen som Bauman menar karakteriserade exempelvis hantverkarens känslor inför 

arbetet i det förmoderna samhället. Det stora problemet för moderniseringens pionjärer 

var att tvinga människor som var vana att lägga mening i sitt arbete genom att själva 

fastställa mål och kontrollera förloppet i fabriksproduktionen. Man löste problemet 

genom att avkräva blind disciplin och okritisk lydnad. (Bauman 1998; 16). Under 

moderniteten spenderade männen största delen av den vakna tiden på arbetet, vilket 

gjorde arbetsplatsen till huvudarenan för social integration och disciplinering. Vid sidan 

av värnplikten var fabriken den viktigaste övervakande institutionen i det moderna 

samhället. 

 

På det individuella planet var arbetet inte bara något som gav medel till uppehälle. Typen 

av arbete bestämde individens självuppfattning och sociala ställning i samhället. Arbetet 

stod i centrum för det livslånga konstruerandet och försvarandet av identiteten. (Bauman 

1998; 30). Bauman menar att fabrikens logik genomsyrade hela samhället. 
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Disciplineringen spreds från männen i fabriken till hemmen, där de liksom 

fabriksförmännen övervakade och disciplinerade de övriga familjemedlemmarna 

(Bauman 1998; 32). 

 

Under 1900-talet ökade produktionen och utbudet av konsumtionsvaror lavinartat. Den 

”Vetenskapliga Organisationen” frammanad av Taylor och Ford, ledde till en kraftigt 

ökad effektivisering. Uppstyckningen av arbetsuppgifter, tidtagningen av varje 

delmoment, omorganiseringen av arbetsuppgifter i syfte att eliminera all dödtid, 

kombinerat med standardiseringen av produkterna ledde till en massproduktion av 

produkter som tidigare enbart varit reserverade för eliten. Den djupa ekonomiska krisen 

1929 visade dock att den uppåtgående spiralen inte var automatisk. Den ökade 

produktiviteten kompletterades inte av motsvarande lönehöjningar hos löntagarna, de 

potentiella konsumenterna till denna nya massproduktion. (Latouche 1993; 64). Det som 

krävdes var en ny dos solidaritet, något som åstadkoms genom den Keynesiansk-

Fordistiska Kompromissen. Denna kompromiss innebar att företagen måste 

återdistribuera en större del av vinsten till löntagarna. Produktionen ökar som en följd av 

den tekniska utvecklingen och den vetenskapliga organisationen, samtidigt som 

konsumtionen stiger på grund av högre löner och komplementär återdistribution av 

inkomst genom välfärdsstatens funktioner. Detta implicita kontrakt mellan facket, 

arbetsgivaren och staten utmynnade i en strategi som visade sig vara mycket 

framgångsrik i 30 år, från slutet av Andra Världskriget fram till mitten av 70-talet 

(Latouche 1993; 65). 

 

Producenten blir Konsument 

Enligt Bauman står västvärlden idag inför ett helt annorlunda samhälle. Huvudindiciet för 

ett väl fungerande samhälle är inte längre så beroende av ”nationens produktionskraft”, 

snarare är det konsumentens energi och entusiasm som räknas. Den roll som arbetet en 

gång spelade för sammanlänkningen av individuella motiv, social integration och 

systematisk reproduktion, har nu i allt högre utsträckning tilldelats 

konsumtionshandlingen (Bauman 1998; 44). När Bauman talar om Produktionssamhälle, 

samt Konsumtionssamhälle, innebär det givetvis inte att konsumtionen inte var en 
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betydelsefull faktor under den förra eran, lika lite som han påstår att dagens konsumenter 

inte även skulle vara producenter. Han menar däremot att tyngdpunkten har förskjutits. 

Under ”Produktionseran” formades individerna till att främst till producenter, och hur 

samhället formade sina medlemmar dikterades av behovet att spela denna roll. 

Situationen idag består i att samhället främst formar oss till konsumenter. Denna 

vändning har haft stor betydelse för våra identiteter, och hur disciplineringen i samhället 

utformas. Idag har de övervakande institutionerna, exempelvis de tidigare nämnda, dvs. 

fabrikerna och värnplikten, minskat i betydelse. Institutionerna var effektiva på att skola 

människor till rutiniserat, monotont beteende, och i att begränsa deras valfrihet. Men det 

är ju just frånvaron av rutiner och den ständiga valfriheten som karakteriserar livet som 

Konsument (Bauman 1998; 41) 

 

Oljekrisen 1974 markerade enligt Serge Latouche (1993) slutet på den Keyniansk-

Fordistiska Kompromissen. En av huvudförklaringarna till att systemet krackelerat är att 

konsumtionssidan av ekvationen är mättad. Det blir svårt att sälja de massproducerade 

industriprodukterna i det välmående Väst, eftersom invånarna efter decennier av välfärd 

redan hunnit utrusta sina hem och liv med de moderna förnödenheterna. Detta leder till 

att produktionen måste minska. Spiralen blir neråtgående, avskedningar leder till mindre 

efterfrågan som leder till mindre produktion etc. Lösningen kommer att bestå i att 

omorganisera samhällets fokus och prioriteringar vad gäller produktionssättet, man gör 

en omställning som innebär en förskjutning från kvantitet mot kvalitet. Utvecklingen 

inom robot- och informationsteknologin förbättrar avsevärt förutsättningarna för 

småskalig produktion, vilket i sin tur möjliggör ”personaliserade” tjänster och produkter 

som bättre svarar till de individuella konsumenternas önskningar (Latouche 1993; 66). De 

tekniska framstegen har inneburit att produktiviteten ökar och sysselsättningen minskar, 

nedskärningar är den nya moderniseringsprocessen (Bauman 1998; 41). Inte att 

förglömma så är även den ökade outsourcingen till låglöneländer en viktig faktor i 

västvärldens ökade betoning av konsumtionens betydelse för identitetsbildningen, på 

produktionens bekostnad. 
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Genom att anta ett strukturellt synsätt blir det tydligt att produktionens omorganisering på 

ett dramatiskt sätt har förändrat förutsättningarna för den sociala reproduktionen. 

Exempelvis så har det lett till en ökad individualisering i samhället. Producenterna kunde 

enbart fylla sitt kall kollektivt, men för en Konsument råder raka motsatsen. 

Konsumtionen är i grunden individuell, isolerad och i sista hand en ensam verksamhet 

(Bauman 1998; 49). Det fria valet har belagts med en enorm vikt i konsumtionskulturen. 

Den traditionella disciplineringen, så som den tedde sig i fabriken (som syftade till att 

begränsa valfriheten), skulle ta död på konsumenten i människan, vilket enligt Bauman 

vore den största katastrof som skulle kunna drabba det marknadscentrerade samhället. 

Han menar vidare att valfrihetens ideal, konsumtionsandan, är tydligt synlig i 

konsumentens politiska åskådning. Ett samhälle av konsumenter blir förbittrat över alla 

inskränkningar av valfriheten, och stödjer villigt precis som företagen som livnär sig på 

konsumtionsandan, de mest avreglerade åtgärderna. Ett exempel på detta är att 

välfärdsstatens privilegier ofta känns förlegade, och att privata försäkringar har stigit i 

kurs (Bauman 1998; 48, 87). Dessutom har valfriheten enligt ovanstående resonemang 

blivit den kanske mest betydelsefulla faktorn i konsumtionssamhällets stratifieringsstege. 

Under moderniteten var det eftersträvbara idealet att genom flitigt och strävsamt arbete 

klättra i den sociala hierarkin. Genom detta förfarande blev den framgångsrikes liv ett 

bevis på de gynnsamma effekterna av en strängt och envist tillämpad arbetsetik. Idag är 

det rikedomen i sig själv som är betydelsefull, eller kanske snarare den valfrihet som 

kommer med den. Pengarna sätter förutsättningarna för konsumtionsvanorna, och ju mer 

utsvävande och fantasifulla dessa vanor är, ju högre placerar sig individen på stegen. 

”Det är vad man kan göra som betyder något, inte vad som ska göras eller vad som har 

gjorts.” (Bauman 1998; 50, 64) 

 

Sammanflätat med valfrihetsidealet är kravet på flexibilitet, något som gäller både för 

identiteten och för arbetsmarknaden. Den moderna identiteten skulle byggas upp, den var 

ett livslångt projekt som skulle korreleras med den livslånga yrkesbanan.  Att på detta 

sätt ”stelna i formen”, både vad gäller yrkes- och den privata identiteten är idag något 

som är allt annat än önskvärt. Den flexibla identiteten är då betydligt bättre anpassad för 

marknadssamhällets krav och ideal. Den oändligt uppfinningsrika 
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konsumtionsmarknaden gynnar sammanlagda identiteter. ”Löst sammanfogade, lätt 

avtagbara och ytterst utbytbara artiklar som för närvarande bjuds ut i butikerna tycks vara 

precis vad man behöver för att möta dagens utmaningar.” (Bauman 1998; 45, 47). 

 

Det nya tillståndet i produktionen har givit upphov till diskursen om det postindustriella 

samhället. Förändringarna, kanske främst samhällets skiftade fokus från det kollektiva till 

det individuella, har fått ett flertal teoretiker att dra slutsatsen att den nya sociala 

formationen inte längre lyder under den klassiska kapitalismens lagar. Den industriella 

produktionen besitter inte längre någon dominerande ställning för socialisation och 

disciplinering, och klasskampen har genom det kollektivas tillbakagång inte längre den 

betydelse som den en gång hade. Men denna verklighetsuppfattning har kritiserats av ett 

flertal teoretiker. Exempelvis så vänder sig Fredric Jameson (1986) mot talet om 

Postindustrialismen. Han använder sig hellre av begreppet Senkapitalism, då termen 

Postindustrialism indikerar ett brott med det förflutna, emedan ordet senkapitalism 

betonar kontinuitet. Han menar att termen Postindustrialism döljer det faktum att vi idag 

har att göra med den renaste formen av kapitalism hittills.  Han har även ett antal 

alternativa beteckningar för denna kapitalism; exempelvis multinationell kapitalism eller 

konsumentkapitalism. Signifikant för senkapitalismen är att den har expanderats till 

hittills ickekapitaliserade områden, vilket åstadkommits genom exempelvis den 

transnationella handeln, den nya internationella arbetsdelningen, förläggandet av 

varuproduktionen i Tredje världen, samt datateknologins och medias ökade betydelse. 

(Jameson 1986; 263, 300-302)  Utmärkande för senkapitalismen är samhällets nya 

förhållande till kulturen. Under högmoderniteten stod ”kulturen” i opposition till 

samhället. Kulturen har i senkapitalismen placerats i samhällets centrum, och Jameson 

menar till och med (i marxistiska termer) att den flyttats ner från överbyggnaden och 

utgör den nya basen. Det finns väldigt lite i ”kulturen” idag som samhället uppfattar som 

obscent eller skandalöst, vilket ju praktiskt taget var själva definitionen under 

högmoderniteten, utan allt plockas upp och kapitaliserats. Enligt Jameson har 

kapitalismen i detta stadium penetrerat kulturen, på samma sätt som den gjort med den 

tidigare ”icke-kapitaliserade” Tredje världen genom exempelvis den gröna revolutionen 

och outsourcingen (Jameson 1998; 19). Konsumtionskulturen och vardagslivets 
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estetisering, vilken behandlas i uppsatsens sista avsnitt, utgör med andra ord enligt 

Jameson det logiska steget i den globala kapitalismens utveckling.  
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Statusgrupper och social reproduktion 
Konsumtionen som ritual 

Att konsumtionen har fått en allt viktigare betydelse för identitetsbildandet i det 

postmoderna tillståndet står tämligen klart. Men givetvis har konsumtionen av varor alltid 

haft betydelse för identitetsbildandet, och det finns gott om mer ”klassiskt sociologiskt” 

färgade bidrag i debatten. Som tidigare nämnts har tingen och konsumtionen alltid varit 

en viktig markör för signalerandet av den egna placeringen i den sociala 

stratifieringsstegen, och om vi återvänder till det mer antropologiska perspektivet, är 

McCrackens (1988) ”ritualteorier” värda att granska lite närmare. Han identifierar tre 

viktiga ritualer kring användandet av konsumtionsvarorna, som alla har med 

identitetsskapande att göra. Den första av dessa är äganderitualen, exempelvis samlandet, 

jämförandet och uppvisandet av ägodelar. Denna ritual innebär att ägaren gör anspråk på 

ett speciellt meningsinnehåll i objektet. Tinget blir så att säga ”personaliserat”, mening 

överförs från individens värld till det konsumerade föremålet. I dagens samhälle rör det 

sig ju ofta om ”opersonligt” massproducerade produkter, men för skivsamlaren eller 

inredningsfantasten spelar detta mindre roll. Genom denna ritual skapar individen en 

personlig värld av föremål som reflekterar hans/hennes erfarenhet, självuppfattning och 

uppfattning av omvärlden. Ägandet skall inte ses som ett statiskt tillstånd utan en aktivitet 

som hjälper individen att etablera sin sociala identitet. Gåvoritualen involverar valet och 

presentationen av konsumtionsvaror av en person, och mottagandet av en annan. Denna 

rörelse av varor är också en rörelse av mening. Givaren väljer ofta ut en speciell gåva för 

att den besitter ett meningshåll som han eller hon önskar överföra till mottagaren. Ofta 

blir denna rörelse av mening och värderingar tydliga när man studerar exempelvis gåvor 

från föräldrar till barn, eller mellan människor i en kärleksrelation. Det finns även ritualer 

som syftar till att tömma föremål på mening, divestment rituals. Dessa ritualer kan 

exemplifieras med flyttstädning, både av den som flyttar och den som flyttar in. 

Omtapetseringar och andra omdekoreringar kan vara ett sätt för den nyinflyttade att 

tömma huset på den förra ägarens meningsinnehåll. Det samma gäller för säljaren som 

ofta ”avpersonaliserar” huset/föremålet innan det byter ägare. McCracken menar att dessa 

ritualer syftar till att förhindra att ”oönskade blandningar av identiteter” tillåts äga rum 

(se Lury 1999; 12-13).   
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Konsumtion och klass 

McCrackens teorier inriktar sig med andra ord på meningsinnehåll. Vid en snabb 

granskning av McCrackens ritualer kan det förefalla som om individens 

identitetsskapande konsumtion är en isolerad verksamhet. Individen skapar en personlig 

värld av ting som fyllts med meningsinnehåll. Meningsinnehållet kan överföras till andra 

personer genom gåvor, eller raderas genom divestment rituals. Men att den 

identitetsskapande konsumtionen skulle vara en ensam, inre arbetsprocess finner inte 

mycket stöd i sociologin. Den gängse uppfattningen är ju snarare att identiteten skapas i 

samspelet med den Andre, eller som i Bourdieus arbeten, genom distinktionen från den 

Andre. Bourdieu (1993) håller med McCracken om att konsumenten bidrar till att 

producera den produkt som han/hon konsumerar, och att detta sker genom ett 

identifiering- och dechifferingsarbete. Inte ens industriprodukterna är ”objektiva”, dvs. 

oberoende av intressen och smak hos dem som använder dem, objekten kan inte påtvinga 

oss någon självklar objektiv betydelse (Bourdieu 1993; 248). Genom sin berömda 

ekvation (habitus) (kapital) + fält = praktik vill han visa hur olika smaker varierar med de 

ekonomiska och sociala betingelserna, vilket han menar leder till skilda sociala identiteter 

(Bourdieu 1993; 250, 251). Habitus kan enkelt uttryckt sägas vara det system av 

dispositioner som integrerar individens tidigare erfarenheter och bestämmer hennes sätt 

att uppfatta, värdera, välja och handla. Habitus har alltså formats av ens tidigare liv och 

styr det framtida beteendet. Kapitalet kan vara av skiftande karaktär, exempelvis 

ekonomiskt, kulturellt eller socialt, och en kapitaltyp kan ofta växlas in till en annan. 

Fältets karaktär är alltid unikt, olika värderingssystem och regler gäller för fälten, 

exempelvis Modets fält, Den klassiska musikens fält och Sociologins fält. Bourdieus 

teorier brukar användas, när det gäller forskning som syftar till att undersöka 

konsumtionsfrågor, i syfte att belysa smakens korrelation med den socioekonomiska 

klasstillhörigheten. Individer tillhörande olika klassfraktioner, har enligt Bourdieu olika 

kriterier för vad som är smakfullt, smaklöst eftersträvansvärt eller vulgärt, och det är just 

den socioekonomiska klasstillhörigheten som är den utslagsgivande faktorn. 

Klassfraktionen definieras inte enbart utifrån sin position i produktionen, utan är även 

beroende av faktorer så som könsfördelning, fördelning i det geografiska rummet för att 
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nämna några. Sådana kan fungera som urvals- och uteslutningsprinciper utan att detta 

någonsin uttalas (Bourdieu 1993; 252).  

 

Således menar alltså Bourdieu att konsumtionen är klassbunden, konsumtionen av olika 

varor kan ofta sägas utgöra reproduktionsstrategier, det vill säga de praktiker genom vilka 

individerna omedvetet strävar efter att bevara eller utöka sitt kapitalinnehav och därmed 

behålla eller förbättra sin position i den struktur som klassförhållandena utgör (Bourdieu 

1993; 286). Att visa sin goda smak och distinktionsförmåga genom konsumtionen av 

exempelvis dyra viner och antikviteter kan i vissa klassfraktioner stärka individens 

positioner, liksom avantgardistisk jazz och experimentell film inom en annan. 

Kapitalkonverteringar, ”växlingar” av en kapitaltyp till en annan, motsvaras av 

förflyttningar i det sociala rummet (Bourdieu 1993;287). Exempelvis kan man säga att en 

person med ett betydande ekonomiskt kapital, kan använda detta till att tillförskansra sig 

ett högre kulturellt kapital. Det omvända är givetvis också möjligt, även om de med 

mycket kulturellt kapital måste förneka att det finns en växlingskurs. I 

konsumtionssammanhang innebär detta att man odlar en myt om att smak inte kan köpas 

för pengar, att konsumtionen och distinktionsförmågan rör sig om en ”naturlig talang”. 

De med ett högt kulturellt kapital har monopol på att definiera ”den goda smaken”. De 

använder alltså logiken i de symboliska systemen till att producera distinktioner och 

bidrar därför till att bibehålla relationerna klasserna och klassfraktionerna, och givetvis 

har de ett stort intresse i att försöka öka det kulturella fältets autonomi (Featherstone 

1991; 89). 

 

Mike Featherstone (1991) påpekar bristerna i Bourdieus uppställningar vad gäller deras 

förmåga att beskriva konsumtionssamhällets komplexitet. Han menar att Bourdieus 

schematiseringar över smaken ger upphov till en statisk framställning som maskerar 

fältets relationella dynamik, exempelvis introduktionen av smaker, samt inflationen inom 

fälten, vilket är resultatet av att de lägre klasserna absorberar de högre klassernas smak 

(Featherstone 1991; 88). Denna inflation är ett av det dynamiska konsumtionssamhällets 

dilemman, då ovanliga varor ständigt marknadsförs till en allt bredare population. Detta 

innebär också att behovet efter ”kulturella experter”, exempelvis recensenter, 
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kulturkommentatorer och journalister, ideligen ökar. Dessa experter har kapaciteten att 

rannsaka traditioner och kulturer i syfte att producera mer symboliskt gods samt att 

förmedla tolkningar av dess användning. Deras habitus och livsstilspreferenser 

karakteriseras av att de identifierar sig med artister och intellektuella, men eftersom deras 

uppgift är att av-monopolisera symbolerna, har det konsekvensen att de populariserar och 

degraderar dem (Featherstone 1991; 19). 

 

Den genusbundna konsumtionen 

Även om Bourdieu i sammanhanget nämner andra grupptillhörigheter än klass, så som 

kön och ålder, så nämns de i egenskap som kriterier för klassfraktioner. Dessutom är det 

ofta så att när man talar om konsumtionssamhället tar man det för givet att det inte 

föreligger någon skillnad mellan könen, att vi alla agerar som individer och inte som man 

eller kvinna. Ändå är det ju traditionellt sett så att kvinnor lägger ner mer tid på arbetet 

bakom konsumtionen, och detta är ett mönster som fortfarande är tydligt. Många 

teoretiker har betonat denna konsumtion bör ses som en form av produktion, i 

bemärkelsen att kvinnan traditionellt sett konsumerar för att producera varor åt familjen. 

Trots att alltså produktionen och konsumtionen går i cykler genom samhället, har vissa 

valt att beskriva the domestic revolution så som ”ett betydande skifte från hushållsarbete 

som produktion till hemarbete som konsumtion” (Lury 1999; 124).  

 

Hemmafrubegreppet uppstod på 1890-talet och gällde så väl arbetarklassen som 

borgerligheten. I början av 1900-talet ökade utbudet av konsumtionsvaror kraftigt, och 

detta krävde en stor arbetsstyrka som kunde ”slutraffinera” produkterna. Kvinnorna 

organiserades då i vad ekonomen Galbraith kallade en krypto-tjänarklass. Kvinnorna från 

alla klasser fick en allt mer gemensam erfarenhet, de var alla involverade i konsumtion i 

anknytning till hemmet. Färdigheter i konsumtion kom att bli ett definierande drag för 

kvinnlighet, och på detta sätt kom hemmafruarna att bära upp konsumtionssamhället 

(Lury 1999). Vissa har dragit slutsatsen att de allt mer raffinerade produkterna leder till 

att allt mindre behövs göras i hemmet, och att den könsbundna arbetsdelningen därför 

kommer att upphöra och kvinnorna kan ge sig ut i arbetslivet. Dock är arbetsdelningen i 
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hemmet ganska oförändrad, och inhandlingen, som främst sköts av kvinnan, tar upp allt 

mer tid (Lury 1999; 125). 

 

Den kvinnliga erfarenhetsvärlden hade tidigare varit synonym med den privata sfären, 

den offentliga hade uteslutande varit manlig. Cecilia Fredriksson (1998) skriver i Ett 

paradis för alla – EPA mellan folkhem och förförelse att: ”Enhetsprisaktiebolaget var ett 

resultat av modern effektivitet och tekniska nydaningar. Epa blev ett manligt projekt med 

hjälp av moderna material – arkitekturen, stålet speglarna plasten, och ny teknik, 

ljussättning musik, rulltrappor, datorer – skapade ett nytt offentligt rum för nya köpstarka 

grupper: barn, ungdomar och kvinnor” (Fredriksson 1998; 227). Köpcentrena, de nya 

platserna för konsumtion, blev en kvinnlig arena och lärosal i modernitet och 

konsumtion. Det var platser med en ordnad oordning, tummelplatser för människor med 

vitt skilda sociala och ekonomiska bakgrunder (Fredriksson 1998; 123). Att betrakta och 

låta sig betraktas är en central aspekt av den moderna erfarenheten, och varuhusen gav 

kvinnan en möjlighet att agera både som voyeur och narcissist. Flanerande hade tidigare 

varit ett uteslutande manligt tidsfördriv, men genom de nya konsumtionstemplen kom det 

även att bli ett kvinnligt (Fredriksson 1998; 235). 

 

Ser man på utvecklingen i reklamen under 1900-talet blir det tydligt att producenterna 

ändrat sitt sätt att framställa kvinnan, från den dominerande bilden av kvinnan som 

hemmafru, mamma och hustru, till att understryka hennes ”feminina identitet” genom 

sexualitet, glamour och utseende. Skönhet är förvisso inget nytt feminint ideal, men 

genom reklamens inverkan har innebörden i idealet omdefinierats. Skönhet är inte längre 

något medfött, något som man har eller saknar. Skönheten är idag uppnåelig för alla, 

förutsatt att man konsumerar rätt produkter. (Lury 1999; 134 ) I veckotidningarna 

förstoras kroppsdelarna upp och granskas kritiskt, och klargör att förbättringar är fullt 

möjliga, men detta är något som kräver arbete. Utseendet blir med andra ord allt mer 

förtingligat, en produkt som kan köpas och säljas likt andra varor på marknaden. Celia 

Lury menar att kvinnor redan i barndomen lär sig se sig själva som objekt, dvs. att se sig 

själva bli betraktade av den manliga blicken. Kvinnor använder därför konsumtionsvaror 

i skapandet av kvinnligheten, och detta styrs av männens förväntningar på dem så som 
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objekt att betrakta. I dagens konsumtionssamhälle gäller detta i allt högre grad även 

männen. Det produceras allt fler skönhetsprodukter för män, tidskrifter och reklam 

objektifierar mannen på ett liknande sätt, som i allt högre utsträckning håller på att bli ett 

tecken i konsumtionskulturen, precis som kvinnorna alltid varit (Lury 1999; 142, 149). 

 

Ungdomskulturen i konsumtionssamhället 

Ungdomskulturen har en mycket betydelsefull position i konsumtionskulturen, faktum är 

att vissa skulle mena att den, åtminstone delvis, är en produkt av den. Ungdomskulturen 

är en social konstruktion och ungdomstiden, perioden mellan barndomen och vuxenlivet, 

har blivit allt längre under den moderna eran. Den allt längre utbildningstiden har en klar 

betydelse här, men även det faktum att ungdomar under efterkrigstiden disponerar över 

betydligt mer pengar än tidigare. Därför har ”ungdomar” blivit en betydelsefull grupp 

konsumenter. Ungdomskulturerna som uppstått efter Andra Världskriget uppvisar tre 

gemensamma karaktäristika; dels rör det sig om kulturer som fokuserar på fritiden 

snarare än arbetet. Ungdomsrörelserna utgjordes av likasinnade, snarare än de vuxnas 

”familjära” vänner eller arbetskamrater. För det tredje har ungdomskulturerna alltid varit 

inriktade på stil (Lury 1999; 196). I övrigt kan man säga att de oftast ställer sig i 

opposition mot vuxenvärlden, både i fråga om smak och vad gäller värderingar. Dock 

finns det vissa som menar att punken var den sista genuina ungdomskulturen. Den var till 

stor del självstylad och kontrasterade skarpt mot det övriga samhällets värderingar. Sedan 

dess har ungdomskulturen blivit allt mer kommersialiserad, och denna kommersialisering 

gör att det verkar omöjligt att bibehålla autenticiteten. Motståndet hinner knappt uttryckas 

innan det säljs tillbaka till ungdomarna. Dessutom verkar det som om åldersbarriären 

åtminstone delvis underminerats. Föräldrar lyssnar på vad som tidigare skulle ha 

benämnts som ”ungdomsmusik”, akademikerna skriver om den och kvällstidningarna är 

fyllda med skvaller om stjärnorna. Samtidigt så har barnprogrammen på TV allt mer 

inriktat sig på att belysa ungdomskulturen i reportage och intervjuer. Denna implosion av 

den fysiska ålderns betydelse gör generationsmotståndet omöjligt (Lury 1999; 199). 

Thomas Johansson påpekar att medievana och goda kunskaper om populärkulturen 

numera är en betydelsefull komponent i det kulturella kapitalet, och utgör ett viktigt 

komplement till den akademiska kunskapen(Johansson 2002; 173). Om nu skönheten, 

 16



vilket diskuterats tidigare, har blivit en vara som kan köpas och säljas, så gäller detta 

även ungdomen. Ungdomen är samhällets favoritålder, och genom konsumtionssamhället 

kan alla med rätt know how vinna tillträde till den. I vårt konsumtionssamhälle kan den 

köpas på samma marknadsplats som skönheten. 
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Estetiseringen av vardagslivet 
Ovanstående resonemang rymmer en djupgående paradox. Det dominerande västliga 

idealet för personlig identitet är att den är unik och autonom, den förutsätts vara 

oinfluerad av den sociokulturella omgivningen och den materiella kontexten. Ändå, om 

vi utgår från vad som tidigare behandlats, står det klart att en av konsumtionssamhällets 

tydligaste kännetecken på identitetens område är att identiteten definieras genom utbyte, 

ägande och användande av varor. Men det finns en väg att kringgå denna paradox. Man 

kan påstå att länken mellan identitet och ägande enbart är en lek, på detta sätt medge att 

ägodelar kan användas till att uttrycka, förändra och t.o.m. skapa identitet, men utan att 

överge tron på att vi är vem vi är, oberoende av vad vi äger. Leken legitimerar 

identitetsskapande konsumtion, skulle en individ ta sambandet identitet/konsumtion allt 

för allvarligt, skulle denne avslöja sig som både stil- och smaklös. Den autonoma 

identiteten kommer alltid i första rummet, och först när den är säkrad, legitimeras leken 

(Lury 1999; 239). Men även om det benämns som en lek, så innebär det inte att den är 

frivillig, att man utan konsekvenser kan ”hoppa av” konsumtionsspelet och förlita sig på 

sin ”autonoma, personliga identitet”. Framgång handlar inte bara om konkreta 

landvinningar i yrkeslivet. Presentationen av självet blir allt viktigare, det räcker inte med 

att vara framgångsrik, man ska utstråla framgång. Thomas Johansson uttrycker det som 

att ”Unga människor med trendriktiga kläder och prylar, med vältränade kroppar som 

luktar gott och utstrålar styrka, förkroppsligar de yttre tecknen på framgång” (Johansson 

2002; 159). Livet ska levas i framgångens tecken och upplevelsen av framgång bör 

genomsyra hela livsstilen.  

 

Denna ökade vikt vid självpresentationen, designandet av en livsstil som projekt, kan 

sägas vara tecken på det som Featherstone kallar vardagslivets estetisering. Det 

postmoderna tillståndet förklaras ofta i termer av en upplösning av gränserna mellan 

konst och vardagsliv, liksom det faktum att ”finkulturen” blir ett med mass- och 

populärkulturen. Denna estetisering anser Featherstone sätta förutsättningarna för den 

postmoderna konsumtionskulturen, och är förmodligen samtidigt det som bäst definierar 

den. Estetiseringen av vardagslivet yttrar sig enligt Featherstone på tre sätt. För det första 

handlar det om den upplösning som precis nämnts. Det innebär att konsten plockas ned 
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från ”piedestalen”, att den flyttas ut från museet. Konsten finns överallt. Detta är av stor 

vikt för konsumtionskulturen, då även massproducerade varor kan bli konst. Det tidigare 

avantgardistiska slagordet att livet ska vara ett konstverk har idag betydligt fastare 

förankring, det har blivit mainstream. Vissa menar till och med att själva förekomsten av 

en avantgard blivit omöjlig, och det gäller ju därmed även mittfåran. Den andra yttringen 

utgörs av projektet att omvandla livet till konst. Att förverkliga sig själv och nyfiket söka 

nya sensationer är det som konstituerar livets goda (Featherstone 1994; 45). Bauman 

(1998) ser dessa ideal som ett tryck från marknadens sida, men menar samtidigt att det är 

något som individerna aktivt söker. Visserligen förför konsumtionsmarknaden sina 

kunder, men för att kunna göra detta krävs kunder som är angelägna om att bli förförda. 

Han menar att det rör sig om ett internaliserat tryck, ett tvångsbeteende som för de fullt 

utvecklade konsumenterna själva framstår som ett fritt utövande av viljan. Det handlar 

om att marknaden redan har skolat dem till konsumenter, och i och med det berövat dem 

friheten att ignorera dess frestelser. Från konsumentens synvinkel ses det inte alls som ett 

tvång, tvärt om, valfriheten i konsumtionskulturen kan verka överväldigande ”De 

(konsumenterna) är domarna, kritikerna och väljarna. Vägarna till självidentitet, till en 

plats i samhället, till ett liv levt i en form som känns meningsfull – alla dessa vägar kräver 

dagliga besök på marknadsplatsen” (Bauman 1998; 44). 

 

Utvecklandet av livsstilar är centralt för denna yttring av vardagslivets estetisering. I 

tidigare samhällen var livsstilen något som man tillägnade sig genom arv och tradition. 

Under högmoderniteten satte yrkesidentiteten ramarna för levernet. I 

konsumtionssamhället är själva livsstilen ett livsprojekt, konsumenten visar sin 

individualitet och tillhörighet genom mat, kläder, vanor, upplevelser och sin kropp. Man 

brukar i sammanhanget peka på att hur grupper av människor idag i allt större 

utsträckning är benägna att gå samman i mindre gemenskaper eller "stammar", på basis 

av gemensamma preferenser i livsstil, ett fenomen som benämns Neotribalism. Det finns 

både för och nackdelar med att beskriva dessa grupperingar i antropologiska termer. Det 

finns förvisso likheter med de ”klassiska stammarna”, exempelvis så tillgodogör man sig 

stammens symboler på tillsynes samma sätt som är brukligt i traditionella stammar, dvs. 

att de används som markörer för att hävda tillhörighet samtidigt som de markerar 
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åtskillnad från andra grupper. Men å andra sidan finns här oftast inga inträdesriter eller 

gate keepers, man bryr sig helt enkelt inte så mycket om vem som släpps in. Det finns 

heller ingen institutionaliserad auktoritet, och därmed existerar inga officiella sanktioner 

som ser till att reglerna efterföljs. De traditionella stammarna var inte valfria, men 

neostammarna formas av individuella identitetsskapanden. Kritiker som Bauman menar 

att neotribalismen är ett uttryck för individens desperata sökande efter gemenskap, 

eftersom hon blivit allt mer frikopplad från de traditionella kategorierna klass, kön, ras 

och ålder. Stammen blir istället ett privat alternativ. Baumans tidigare nämnda 

argumentation återkommer här, han menar att även om medlemskapet tillsynes verkar 

vara en fråga om fritt val, så är dock formerna redan givna. Även om neostammarna inte 

själva vaktar inträdet, så gör marknaden det åt dem. Dessutom menar Bauman att 

neotribalismen egentligen inte är någon källa för ny kollektivism eller tillhörighet. Istället 

är det snarare en tillflyktsort för den allt mer isolerade individen, som i djungeln av 

”expertråd” (exempelvis från hälsogurus, mode- och skönhetsexperter etc.) försöker 

överleva. Överlevnadsidentiteten är ett centralt kännetecken för neostammarna. 

Verkligheten är motsägelsefull, och valet av ”stam” är inte lätt då experthierarkierna inte 

är kompatibla. Ytterst står varje stam för sanktionerandet av en global livsstil. Den 

tilltagande individualiseringen stärks genom neotribalismen eftersom stammarna drivs av 

den individuella överlevnadstanken och resurserna för identitetsbygget enbart används 

för individuella syften (Lury 1999; 250-253). 

 

Traditionella kategorier såsom exempelvis klass tycks alltså få allt minskad betydelse i 

konsumtionskulturen. Klara skillnader i konsumtion mellan klasser minskar eftersom den 

tekniska utvecklingen möjliggör en bredare produktvariation och differentiering 

(Featherstone 1991; 87). Enligt Featherstone rör västvärlden sig mot ett samhälle utan 

fixerade statusgrupper med fasta symboler. Den postmoderna kulturens 

sammanblandning av kulturella koder omöjliggör ett stabiliserat symbolsystem kopplat 

till sociala grupper. Detta indikerar att sociala grupper inte kan hierarkiseras, och därmed 

blir irrelevanta. Dock så innebär inte detta att klasstrukturerna helt upplöses, men det 

innebär förflyttningar inom det sociala fältet som gör traditionella klassificeringar 

omöjliga (Featherstone 1991; 83). Givetvis är det flera teoretiker som ser denna 
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söndersmulning av hierarkier och upplösningen av de traditionella positionerna klass, 

kön, ras och ålder som något mycket positivt. Anthony Giddens (se hänvisning till Lury 

1999 nedan) är av uppfattningen att det faktum att individen kan forma sig själv och sin 

identitet, utgör en nyckelfaktor för politisk förändring. Han menar att 

konsumtionskulturen har bidragit till en reflexiv förståelse av identiteten eftersom den 

förser individen med många resurser med vilka de designar sina egna personliga 

identiteter. Politiska exempel är Den gröne konsumenten och Den rosa konsumenten. Han 

menar med andra ord att estetiseringen av vardagslivet är en viktig del av det senmoderna 

samhället, även ur en rent politisk synvinkel. Samtidigt så ser han risker med detta nya 

samhälle. Exempelvis kan nämnas att fattigdomen i väst är utbredd, och även om de 

fattiga deltar i konsumtionskulturen, så begränsas definitivt deras inflytande (Lury 1999; 

239-241). Eller annorlunda uttryckt ”De fattiga lever inte i en annan kultur än de rika. De 

måste leva i samma värld som tänkts ut till förmån för dem som har pengar” (Bauman 

1998; 64). 

 

Den tredje yttringen av vardagslivets estetisering utgörs av det snabba flödet av tecken 

och symboler som karakteriserar dagens samhälle. Ursprungligen har tingens betydelse 

främst utgått ifrån deras bruksvärde, dvs. den rent praktiska nyttan i objektet. Sedan dess 

har objektets betydelse allt mer ställts i relation till andra objekt, bytesvärdet betonas som 

en viktig aspekt hos ägodelar och ting. Enligt Adorno innebar uppkomsten av bytesvärdet 

inte bara att bruksvärdets betydelse urholkades, utan även att nya värden uppstod, 

surrogatvärde eller sekundärt bruksvärde. Det sekundära bruksvärdet kan definieras som 

symboliskt, som signalerar något som inte alls behöver vara förknippat med det 

ursprungliga bruksvärdet. I den postmoderna konsumtionskulturen har tecknet fått en allt 

mer fristående position i förhållandet till objektet, dess mening bestäms snarare av dess 

position i ett självrefererande system. Det är denna tanke som ligger till grund för 

Baudrillards ståndpunkt att dagens konsumtion måste förstås som en konsumtion av 

tecken. Han menar vidare att detta lett oss fram till ett kvalitativt nytt samhälle, i vilket 

distinktionen mellan verklighet och bild utplånats, och verkligheten estetiserats. Slutet på 

det reella och slutet på konsten flyttar oss in i hyperrealiteten. Enligt Fredric Jameson blir 

denna Simulacrumkultur en levande realitet först i ett samhälle där bytesvärdet blivit så 
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förhärskande att själva minnet av bruksvärdet fördunklats (Jameson 1986; 282). Som ett 

konkret exempel på denna yttring av vardagslivets estetisering är reklamens drömbilder, i 

vilka vardagsföremål kopplas samman med icke besläktade värden för vilka endast 

fantasin sätter gränserna. Den ”ursprungliga”. funktionen, bruksvärdet, är ofta svår att 

urskilja. Baudrillard påpekar även hur elektroniska media får oss att tappa vår 

verklighetsuppfattning (Featherstone 1994; 46-48, Featherstone 1991; 85). Han menar att 

medias simuleringar upplevs som verkligare än det levda livet. Media levererar 

”kunskaper” om det levda livet, förklarar och sätter det i en kontext. ”Har det inte visats 

på TV, har det inte hänt”. Givetvis innebär detta stora komplikationer för det sociala 

(Baudrillard själv menar ju till och med att det slutat existera), och för sättet på vilket vi 

skapar våra identiteter. Thomas Johansson menar att media har en viktig funktion som 

förmedlare av material för individens identitetsskapande i ett upplevelseorienterat 

samhälle. Detta har fått som följd att medielogiken smugit sig in i det sociala, och att den 

i allt större utsträckning influerar vardagens interaktionsmönster. Att vara medial innebär 

att man lägger stor vikt vid det visuella, exempelvis att man är vacker och vältränad. Det 

betonar även vikten av ”rätt livsstil”, dvs. att man har ”rätt” attityd och anammar ”rätt” 

klädstil (Johansson 2002; 176). I ett mediaklimat som dessutom karakteriseras av 

sponsring och produktplaceringar, blir förhållandet mellan medialisering, konsumtion och 

identitetsformation tydligt skönjbart. 
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Identiteten i Konsumtionskulturen 
Jag har i det föregående försökt att redogöra för teoribildningen kring temat kopplingen 

konsumtion och identitetsformation. Målet har varit att göra en bred sammanställning 

som innefattar såväl makroperspektiv som analyser på individnivå. Det välbekanta 

begreppet Konsumtionssamhälle, alternativt Konsumtionskultur, belyser väl antagandet 

att konsumtionen åtnjuter en väldigt central position i samtiden. Diverse 

samhällsförändringar, så som omorganiseringar i produktionen, har enligt teoretiker som 

Bauman omplacerat konsumtionshandlingen till att bli den kanske mest framträdande 

identitetsskapande aktiviteten. Det finns också all anledning att koppla den allt mer 

betydelsefulla konsumtionen till andra tendenser i samhället, exempelvis den tilltagande 

individualiseringen. Tidigare, mer kollektivt baserade identiteter ersätts av ett mer 

individualiserat samhällsideal. Exempel på detta är identitetspolitikens allt ökade 

betydelse, och den fackliga kampens minskade, i konsumtionskulturen.  

 

Gemensamt för de mer ”klassiskt” sociologiska och antropologiska bidragen till debatten 

kring konsumtionen som en identitetskapande aktivitet, är antagandet att 

konsumtionsvarorna delvis produceras av konsumenten. Detta sker genom att individen 

fyller ett föremål med mening, vilken bestäms av individens intressen och 

smakpreferenser. Just smakpreferenserna kopplas av Bourdieu till klassfraktioner och 

deras reproduktionsstrategier. Genom konsumtionen signalerar individen sin 

sociokulturella klasstillhörighet, samtidigt som själva konsumtionsvanorna är en direkt 

följd av just denna. I relation till detta ter sig McCrackens individ betydligt mer 

självständig, visserligen är andra individer betydelsefulla, men några kollektiva 

identiteter tycks inte vara närvarande i hans teorier. Genom konsumtionsritualen skapar 

individen en personlig värld av föremål som speglar hans/hennes personlighet och 

världsuppfattning, och individens värld kan överföras till en annan genom gåvor, eller 

raderas genom divestment rituals.  

 

Jag har i uppsatsen behandlat två sociala kategorier utöver klass. Dessa kategorier är 

genus och ålder (sett utifrån ungdomskulturen). När man betraktar den genusbundna 

konsumtionen ur ett historiskt perspektiv blir det tydligt att den spelat en avgörande roll 
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för utformningen av könsrollerna under 1900-talet, samtidigt som den var en lärosal för 

modernitet och offentlighet för den kvinnliga populationen. Varuproducenterna har gått 

från att framställa kvinnan som omsorgsgivande hemmafru till att betona hennes 

sexualitet och utseende. Konsumtionskulturen spelar här en aktiv roll i utformandet av 

den sociala kategorin kvinnlighet, och konsumtionskulturens betydelse är även tydlig vad 

gäller kategorin ungdom. Att ungdomstiden, så som vi betraktar den idag, är en social 

konstruktion blir tydligt när vi betraktar det faktum att den inte existerade under den 

förmoderna eran. Man gick från att vara barn till att vara vuxen, och ungdomskulturen 

blev först en realitet under efterkrigstiden. Olika faktorer spelade in här, dels blev 

utbildningstiden allt längre, och dels blev de unga en allt mer betydelsefull 

konsumentkategori, då de kom att förvalta över allt mer pengar. Ungdomskulturen 

inriktade sig på fritiden snarare än arbetet, den bestod av likasinnade och betonade vikten 

av stil, och dessa karakteristika gynnade förstås konsumtionskulturen. Ungdomskulturens 

tendens att stå i opposition till vuxensamhället och etablisemanget har dock 

underminerats av den allt mer långtgående kommersialiseringen av ungdomskulturens 

attribut, och bland annat detta har undergrävt den generationsmotsättning som varit 

karakteriserande för ungdomskulturen. 

 

Under uppsatsarbetets gång har det framstått som allt mer tydligt att det mest signifikanta 

för konsumtionssamhället på identitetens område är upplösningen av traditionella sociala 

kategorier. Kategorier så som de ovan nämnda; klass, kön och ålder, har idag förlorat 

mycket av sin tidigare universialitet och rigiditet, de kan i allt högre utsträckning 

tillägnas, snarare än tilldelas. Besitter man tillräckligt ekonomiskt-, och för syftet  ”rätt”  

kulturellt kapital, kan man konsumera de kritiska attribut som krävs för att signalera sin 

position i dessa kategorisystem. Skönhet är inget man föds med, den uppnås genom väl 

avvägd konsumtion av rätt produkter, och det är i många  sammanhang kanske mer 

relevant att tala om social än om biologisk ålder. Denna ökade ”valfrihet” (valfriheten här 

förutsätter innehav av de kapitalresurser som diskuterats ovan) ligger väl i linje med den 

postmoderna teoribildning som behandlar vardagslivets estetisering. Utvecklandet av 

livsstilar, tillflykten till neostammar, sensationsjakten och de fasta kategoriernas 

upplösning i detta ”valfrihetens samhälle” observeras av flera av de teoretiker som jag 
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använt mig av i arbetet, men i vilken utsträckning detta betraktas som en positiv 

utveckling varierar. Den mer negativa synen gör gällande att det rör sig om ett 

internaliserat tvång som genom misstolkning ses som valfrihet av den allt mer isolerade 

individen i sin desperata kamp för att överleva. Å andra sidan kan man betrakta 

upplösningen av de traditionella positionerna som lovande och positivt. Fasta 

statusgrupper förlorar sin betydelse när dess attribut blir till salu, och den nya 

individualismen möjliggör politiska figurer så som Den gröne respektive Den rosa 

konsumenten. Även om man kan göra kritiska invändningar så som att marknadens motiv 

vad gäller exempelvis att synliggöra de homosexuella endast är att  kommersialisera ännu 

oexploaterade marknader, så kvarstår faktum att detta bidrar till att öka acceptansen. 

Samtidigt så ökar nyfattigdomen i västvärlden, och utan de ekonomiska resurserna saknar 

stora delar av befolkningen de möjligheter till påverkan som ivrigt understryks av 

entusiasterna.  

 

Den ständigt ökande media- och reklamkonsumtionen, vilken spelar en avgörande roll i 

konsumtionskulturen, har inneburit att vi anammat ett nytt förhållningssätt till tingen. 

Hyperrealiteten, en term som används flitigt av Baudrillard, betecknar slutet på det reella 

och slutet på det imaginära, och i konsumtionssammanhang kan reklamens drömbilder stå 

som exempel. Varor kopplas i reklamsammanhang till tillsynes orelaterade värden och 

företeelser, tecknets position ter sig allt mer fristående från objektet, meningen bestäms 

snarare av objektets position i ett självrefererande system. Varorna kopplas med andra 

ord samman med våra drömmar och ideal på ett mycket effektivt sätt, själva bruksvärdet 

hos produkten ter sig i reklamen oftast avlägset. Dessutom medför samhällets allt tätare 

representationer av verkligheten att medielogiken smyger sig in i den sociala 

interaktionen, vilket innebär att vikten av självpresentation ökar. Media kan ses som en 

fond ur vilken individen hämtar byggstenar till konstruerandet av en identitet, vem man 

vill vara, och konsumtionen av varor utgör det praktiska tillvägagångssättet för detta 

projekt. 
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Avslutande kommentar 

Jag har i denna essä behandlat ett antal teoretiska inlägg i debatten kring kopplingen 

mellan konsumtion och identitetsformation. Essän är uppdelad i tre avsnitt, som alla rör 

olika analytiska nivåer. Det första avsnittet, Från Produktionssamhälle till 

Konsumtionssamhälle, behandlar samhällets förändring under tiden från 

industrialiseringen, och vad det västerländska samhällets skifte i fokus från produktion 

till konsumtion har inneburit för identitetsbildningen. Det andra avsnittet, Statusgrupper 

och social reproduktion, tar avstamp i ett mer ”klassiskt” sociologiskt tankesätt, och 

behandlar statusgrupperna klass, kön och ålder. Det tredje avsnittet, Estetiseringen av 

vardagslivet, behandlar ämnet ur vad som brukar benämnas som den postmoderna 

infallsvinkeln. Avsnittet tar upp fenomen så som designandet av livsstilar, neotribalsm 

och medialisering. Om man ska säga något generellt om kopplingen mellan konsumtion 

och identitetsformation i vårt västerländska konsumtionssamhälle, så tycker jag att det 

mest utmärkande som framgått är att de traditionella sociala kategorierna numera blir allt 

mer förhandlingsbara. Du kan köpa de signifikanta attributen på marknaden, allt som 

krävs är tillräckligt ekonomiskt och kulturellt kapital. Detta kan ses både som en befrielse 

från förtryck och som en källa till uteslutning av dem som har bristande tillgångar av de 

kapitaltyper som precis nämnts. 
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