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Sammanfattning 
 

TITEL:  Överkonsumtion - Upplevelser och Identitetsskapande 

SEMINARIEDATUM:  2010-06-02 

KURS: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 

FÖRFATTARE:  Louise Eriksson och Sophie Hedestad 

HANDLEDARE: Peter Svensson 
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SYFTE:                                      Syftet med denna uppsats är att genomföra en grundlig 

analys av den unga konsumentens upplevelser kring 

överkonsumtion samt att skapa en förståelse kring hur 

upplevelser och inställning till överkonsumtion påverkar 

den identitetsskapande processen. 

 

METOD och EMPIRI:               Vi har utgått ifrån den hermeneutiska 

forskningstraditionen och genomfört kvalitativa 

intervjuer med åtta respondenter i åldern 20-30 år. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och 

samtalsinriktade, vilket medfört att respondenterna talat 

fritt och gett uttömmande detaljrika svar.  Intervjuerna 

har genomförts med stöd av en intervjuguide och följts 

upp med öppna frågor och diskussionsämnen. 

Respondenterna har differentierade bakgrunder samt 

olika bostadsorter och sysselsättning, tre av 

respondenterna var kvinnor och fem av respondenterna 

var män. Intervjuerna transkriberades, i direkt anslutning 

till intervjutillfället, och användes sedan som empirisk 

grund för uppsatsens analys och slutsats.  
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TEORETISKA PERSPEKTIV:    Denna uppsats är uppbyggd utifrån en teoretisk 

referensram som grundar sig i Consumer Culture Theory 

samt teorier kring identitetsskapande. Vi har valt teorier 

som vi anser kan stärka vår analys och slutsats samt 

hjälpa oss i våra försök att skapa ett bidrag till 

forskningen.  

 

RESULTAT:                                  Synen på och upplevelserna kring överkonsumtion 

varierar mellan respondenterna, det är dock tydligt att 

alla respondenter anser att begreppet överkonsumtion har 

en negativ klang. Överkonsumtion kopplas samman med 

såväl kontrollförlust som känslor av skuld och 

mindervärde men också med medvetna val och social 

acceptans. Konklusionen av vår analys blir att 

överkonsumtion, eller frånvaron av överkonsumtion, har 

betydelse för konsumentens identitetskapande.  
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Abstract 
 

TITLE:                                                    Overconsumption – Experiences and identity making 

SEMINAR DATE:   2010-06-02 

COURSE:                                           FEKK01, Degree Project Undergraduate level, 
Business Administration, Undergraduate level, 15 
University Credits Points or ECTS-cr. 

AUTHORS:                                             Louise Eriksson and Sophie Hedestad 

ADVISOR:                                              Peter Svensson 

KEY WORDS:  Overconsumption, Consumer perspective, 
Experiences, Identity making, Consumer Culture 
Theory. 

 
PURPOSE:                                          The purpose, of this degree project, is to make a 

detailed analysis of how young consumers 

experience overconsumption as a phenomenon. We 

also aim to understand how overconsumption can be 

a part of the consumer’s identity making process. 

METHODOLOGY and  

EMPIRICAL FOUNDATION:  We have managed qualitative, interviews with eight 

respondents in the ages 20-30 years. The interviews 

have been semi-structured and based on dialogue, 

where the respondents could talk free and give 

depletive detailed answers. The interviews have 

been implemented in support of an interview guide. 

During the interviews we also introduced related 

questions and subjects. The respondents have 

various backgrounds, dwelling places and 

occupations, three of the respondents where female 

and five of them where male. We transcribed the 

interviews to a written text and then used it as an 

empirical foundation in our analysis and 

conclusions.  
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THEORETICAL PERSPECTIVES: We use Costumer Culture Theory when analyzing 

our empirical foundation, we also apply a frame of 

references witch concern identity making. We have 

chosen theories that can help strengthen our analysis 

and conclusion and also help us contribute to 

science. 

 

CONCLUSIONS:  The experience of overconsumption and the attitude 

toward overconsumption, as phenomenon, varies 

among the respondents. A clear majority of the 

respondents consider the concept of 

overconsumption as negative. The respondents 

describe the concept of overconsumption as 

connected to both a loss of control and a sense of 

guilt, but they also connect the concept to it is also 

connected to awareness and social acceptance. The 

conclusion of our analysis is that overconsumption, 

or the absence of overconsumption, indicate a 

meaning for the consumers identity making process. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
I detta kapitel går vi igenom bakgrunden till vår uppsats, problemområdet, vårt syfte, vår 

frågeställning samt våra avgränsningar och tidigare forskning. 

 

1.1.1 Välfärdssamhällets framväxt 

Den materiella levnadsstandarden har under de senaste 200 åren ökat markant i västvärlden 

och utbudet av nya varor och tjänster växer hela tiden. Vår levnadsstandard är idag ungefär tio 

gånger högre än för 150 år sedan, detta påvisas genom jämförelser i real BNP per capita 

(Fregert et al, 2005). 

I takt med att utbudet av varor och tjänster ökat har även konsumtionen stigit kraftigt, 

framförallt har ökningen skett under de senaste 100 åren. Konsumtionen har under det senaste 

seklet fördubblats vart trettiofemte år och BNP per capita har ökat med drygt 60 % mellan 

1970-talet och 2000-talet. Varje ny generation har haft en dubbelt så hög levnadsstandard som 

den föregående (Alvesson, 2007).  

 

1.1.2 Konsumtion som livsstil 

Vi konsumerar inte längre bara för att tillfredställa de mest elementära behoven, såsom mat, 

vatten, värme och trygghet. Istället har konsumtionen övergått från att vara något som 

förknippas med överlevnad till att bli ett fritidsnöje och en livsstil. Konsumenten värderar, i 

hög utsträckning, egna kortsiktiga fördelar högre än framtida fördelar för naturen och 

kollektivet, detta eftersom hjärnans belöningssystem ger oss dopaminkickar då vi 

tillfredställer våra behov (Östberg & Kaijser, 2010:239). Förändringen i vårt 

konsumtionsbeteende är stark sammankopplat till hushållens förbättrade ekonomi som i 

förlängningen leder till ökade konsumtionsmöjligheter (Fregert et al, 2005). Att uppfylla de 

mest elementära behoven är dock en förutsättning för att vi ska vilja uppfylla även mer 



	   10	  

sekundära behov, varpå marknadsföring som ska få oss att konsumera mera ofta kopplar 

samman de elementära behoven med de mer sekundära. (Alvesson, 2007). 

 

1.1.3 Överkonsumtion, ett modernt fenomen? 

I dagens samhälle har konsumtion och shopping blivit en livsstil, Gekås i Ullared är ett 

exempel på hur överkonsumtion kan ta sig i uttryck. Till varuhuset Gekås strömmar 

människor för att konsumera och fynda, långväga kunder kan stå i kö i timmar bara för att få 

komma in varuhuset (SvD, 2010). Möjligheten att göra fynd spelar stor roll och förenar 

konsumenter med olika plånböcker, genom att göra fynd känner konsumenten att denne kan 

kompensera sig och lägger mer pengar på andra inköp. På Gekås sker konsumtionen i stor 

utsträckning i samspel med andra människor. Att åka och shoppa har alltså blivit ett sätt att 

umgås med familjen och redan som barn socialiseras vi in i konsumtionsrollen.  

Konsumtion i form av shopping är ett nöje för många, samtidigt tappar allt fler kontrollen 

över shoppingen och utvecklar ett beroende av att konsumera. 2006 startade Sveriges första 

stödorganisation för shoppingmissbrukare. Här kan den som mår dåligt på grund av sin 

överkonsumtion och sin oförmåga att kontrollera sin konsumtion få hjälp och stöd 

(Sydsvenskan, 2006) När konsumtionen övergår till ett missbruk blir den skadlig för 

individen och kan liknas vid missbruk av spel, alkohol eller mat (www.vardguiden.se).  

Överkonsumtion är ett vedertaget begrepp i dagens samhälle, på google ger sökordet 

”överkonsumtion” cirka 84 000 träffar. Definitionerna av begreppet överkonsumtion är många 

och fenomenet dyker upp i så vitt skilda sammanhang som i debatten om fetma, lyxväskor, 

alkoholmissbruk och i diskussionen kring hur vi ska ta oss ur den rådande lågkonjunkturen.  

 

1.1.4 Överkonsumtion och miljön 

Överkonsumtion är också ett omdiskuterat ämne i miljödebatten, Enligt Världsnaturfonden 

överskred den globala konsumtionen, 2008, jordens produktionsförmåga med 30 procent och 

år 2030 kommer det behövas två jordklot för att försörja mänskligheten. Överkonsumtionen är 

en miljöfara och därmed, indirekt, även skadligt för konsumenterna. Världsnaturfonden menar 

att vi står inför ett avgörande val där vi antingen kan fortsätta överkonsumera eller förändra 
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vår livsstil och bo, äta och transportera oss på ett uthålligt sätt (www.wwf.se). 

Globaliseringen, ny informationsteknologi, ny teknik och ökad konkurrens har medfört att 

marknaden förändrats och årligen ökar konsumtionen i en snabbare takt än 

befolkningstillväxten. En femtedel av jordens befolkning använder idag 86 % av jordens 

resurser och Naturvårdsverket menar att om hela jordens befolkning konsumerat som 

invånarna i Sverige skulle ytterligare fyra jordklot behövas (Borgström & Hansson, 2007). 

En reaktion på överkonsumtionen i dagens samhälle är den köpfria dagen, instiftad för 

ungefär femton år sedan av reklamtecknaren Ted Dave. Han satte upp flyers på gatorna i sin 

hemstad Vancouver, Kanada, och ville genom en köpfri dag sprida budskapet om att det 

fortfarande är konsumenterna som har den verkliga makten i konsumtionssamhället. Idén 

spred sig och den köpfria dagen firas nu i 65 länder som en protest mot överkonsumtionen i 

samhället (www.adbusters.org). 

 

1.1.5 Räddningen ur lågkonjunkturen? 

Svenskt Näringsliv ställer sig mycket kritiska till den köpfria dagen och menar att en minskad 

konsumtion varken löser fattigdoms- eller miljöproblem. Istället menar de att det är ökad 

ekonomisk tillväxt som behövs för att bekämpa fattigdom, aids, malaria, miljöförstöring och 

brist på demokrati. I en debattartikel, från 2007, uppmuntrar Svenskt Näringslivs ordförande 

Signhild Arnegård Hansen oss att bejaka konsumtionssamhället eftersom det är bästa sättet att 

öka handel och stimulera ny teknik. (www.svensktnaringsliv.se) 

Även i kristider uppmanar Svenskt Näringsliv till ökad konsumtion. Budskapet lyder att vi 

kan konsumera oss ur krisen och bygger på det faktum att svenskarna i jämförelse med andra 

EU15-länder hade en låg konsumtion, per capita, innan lågkonjunkturen. Därmed borde det 

också finnas ett utrymme för konsumtionsökningar. Samtidigt finns det en allmän uppfattning 

om att den djupa lågkonjunkturen, som vi just nu är på väg ut ur, är sprungen ur den 

amerikanska överlåningen och överkonsumtionen (DN, 2009). Ökad konsumtion kan därmed 

ses både som orsaken till lågkonjunkturen men också, enligt bland annat Svenskt Näringsliv, 

som ett botemedel mot krisen.  
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1.1.6 Konsumtionsparadoxen 

En förståelse av konsumenters behov och begär är en viktig grund för att förstå bakgrunden 

till överkonsumtion, ur ett marknadsföringsperspektiv (Evans, Jamal & Foxall, 2006:13). Då 

konsumtion sammankopplas med behovsteorier är tesen oftast att konsumtion sker för att 

tillfredställa ett sekundärt behov, vilket ger upphov till njutning genom dopaminutsöndring i 

hjärnans belöningssystem (Östberg & Kaijser, 2010:239). Forskningen tyder inte på att en 

allmän ökning av det ekonomiska välståndet leder till någon förbättring av individens lycka 

eller tillfredställelse Att en ökad konsumtion inte leder till ökad tillfredställelse kallas 

konsumtionsparadoxen och förklaras av Alvesson (2007:18–25) med att den upplevda 

tillfredställelsen beror på den egna konsumtionsnivån i förhållande till andras. Istället handlar 

det om en social konkurrens, om att vara först och bäst, om att uppnå högre status och känna 

att man är mer lyckad än någon annan.  Alvesson menar att vi har vant oss att jämföra oss 

med andra och att det är därför vi fortsätter konsumera utan att bli lyckliga av det. Missnöje 

manar han är en mycket stark drivkraft för marknadsföring, konsumtion och tillväxt 

(Alvesson, 2007:18–25).  

 

1.1.7 Olika definitioner av samma fenomen  

Ordet konsumtion betyder att förbruka och benämner en slutlig användning av varor och 

tjänster. För ordet överkonsumtion finns det ingen entydig definition som beskriver dess 

innebörd. Begreppet används ofta för att beskriva en ohållbar konsumtion och en konsumtion 

som överstiger det som kan produceras. Överkonsumtion kan också betecknas som något som 

överstiger det normala eller en konsumtion som överstiger våra egentliga behov.  

Begreppet återfinns som vi tidigare beskrivit, i vitt skilda sammanhang och debatter. 

Konjunkturinstitutet spår att de svenska hushållens konsumtion kommer att öka kraftigt fram 

till 2020 (www.konj.se). Det är idag också tydligt att utgifterna för bland annat köp av kläder 

och accessoarer stiger, procentuellt snabbare, än utgifterna för matinköp (Rämme et al, 2010). 

Samtidigt menar etikforskaren Ann Heberlein att avståndstagande från konsumtion blivit det 

nya sättet att vara intellektuell och medveten (DN, 2008). 

Mediedebatten kring överkonsumtion har många gånger en låg grad av nyansering. Medan 

vänsterkrafter hävdar att konsumtion är en lyx och ingen rättighet lovordar högersidan 



	   13	  

konsumtionen utan eftertanke. På SvD:s ledarsida (2009)  skriver Sanna Rayman att 

”Diskussionen om konsumismen är infantil från båda hållen. På högerkanten lovordas 

konsumtionen utan eftertanke. Som om världens frälsning bodde i en shoppingkasse och vi 

därför borde inställa oss för att göra vår konsumistiska plikt i galleriorna. Från vänster yrar 

domedagsprofeter om förkastlig dekadens och lyx. Och förvisso finns det delar i den numera 

otrendiga överdådstrenden som inte direkt smickrar vår civilisation – som när guld, kaviar 

och annat dyrt trycks in i hudcremer som vore kilopriset avgörande för effekten. (I så fall vore 

kanske kokain lämpligt för hudvård?) Så vem ska bestämma var gränserna för vilken 

konsumtion som är ”över” och ”under” egentligen befinner sig? Min enkla uppfattning är: 

Jag. Du. Individen. Och våra plånböcker.” 

Många gånger tenderar mediedebatten kring konsumtion att få en elitistisk aura där det i hög 

utsträckning är sakkunniga personer, politiker och intresseorganisationer som gör sig hörda. I 

SvD (2008) skriver Birger Schlaug, tidigare språkrör för miljöpartiet, att han anser att ett nytt 

svenskt parti bör bildas. Ett parti med en annan värdegrund än de nuvarande partierna och 

med en kritisk inställning till konstant ökad tillväxt och konsumtion. Schlaug menar att ”Vi 

triggas, genom allt mer befängd och intellektuellt undermålig propaganda, till tron att ökad 

konsumtion leder till ökad lycka.(…)Fattigbeviset i detta synsätt åskådliggörs när ekonomer 

sätter hoppet till att amerikanska föräldrar ska fortsätta att begrava sina ungar i högar av 

kinesiska leksaker, vars hållbarhetstid blir allt kortare innan de hamnar på 

sopbergen.(…)Konsumtionstempel har brett ut sig som helgedomar, ekonomismen har blivit 

religion och tillväxt har blivit ett mantra. Vi reducerar oss till ekonomiska varelser, trots att 

vi är biologiska, sociala och kulturella varelser vars grundläggande behov inte tillfredsställs 

genom köpandets och ägandets normer”.  

Det finns också gott om starka röster som argumenterar för de positiva effekterna av ökad 

konsumtion. I en krönika i DN (2009) skriver Johan Schück att fortsatt konsumtion är 

viktigare än ökat sparande vid lågkonjunktur, …”om svenskarna börjar spara ännu mer, blir 

följden att hushållens konsumtion minskar och detaljhandelns försäljning krymper. När 

hemmamarknaden försvagas blir följden att arbetslösheten stiger ännu mer och, troligtvis, att 

konsumtionen stramas åt igen.” Stimulanspaket för ökad konsumtion är dessutom regeringens 

linje för att ta Sverige ur lågkonjunkturen och statsminister Fredrik Reinfeldt har gång på 

gång påtalat vikten av att bibehålla hushållens konsumtion på en hög nivå. (SvD, 2009, 

www.svt.se, 2009) 
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Förutom politikers och sakkunnigas åsikter kring ämnet konsumtion finns det också många 

artiklar som berör området över- och underkonsumtion. I SvD publicerades, 2008, en 

artikelserie i fem delar kring ämnet ”Trender i tiden”. I en artikel uppmärksammades Thomas 

Toivonen, en grön anarkist, som i princip tar avstånd från allt som de senaste tiotusen åren av 

civilisation har åstadkommit och som försöker konsumera så lite som möjligt. I en annan 

artikel blev familjen Tillberg, som i 18 år arbetat med att minska sin miljöbelastning och sin 

konsumtion, omskrivna och intervjuade. I denna typ av rapportering ser vi hur 

konsumtionsmönster och identitet kopplas samman. Konsumenterna väljer att konsumera på 

ett visst sätt, vilket sänder ut signaler kring den egna personen, till omgivningen. De är dock 

sällan de den ”vanlige” konsumentens överkonsumtion som illustreras, istället är det de mest 

extrema fallen som hamnar högts upp på medieagendan. 

 

1.1.8 Jag konsumerar, alltså är jag 

Människors vardagskonsumtion är aldrig helt ”oskyldig” utan det finns alltid en mer eller 

mindre medveten tanke med hur en person väljer att framställa sig själv genom sin 

konsumtion (Hammarén & Johansson, 2009:35) Olika typer av konsumtion framställer 

individen på olika sätt och enligt Östberg & Kaijser (2010) har all konsumtion över absolut 

existensminimum inneboende symboliska aspekter. Brembeck (1996:295) menar att dagens 

konsumenter motiveras av emotionella behov, konsumtion och överkonsumtion har blivit en 

livsstil där det är varor som symboliserar vem konsumenten är, dess identitet. Även Belk 

(1997) menar att individens självuppfattning och identitet i hög utsträckning bygger på de 

konsumtionsobjekt som denne omger sig med. Belk (1997) benämner fenomenet ”the 

extended self” och syftar på den utvidgade jagbild som uppstår då individen definierar sig 

själv i form av sina ägodelar.  

 Enligt Östberg & Kaijser (2010:171) har det i Sverige funnits en sparsamhetsnorm som 

betonat hushållande med resurser och förordat så få ”onödiga” inköp som möjligt. Denna 

norm kan kopplas samman med identitetsskapande men också med en generationsaspekt, då 

varje generation lär sig att konsumera efter vissa mönster och tidsbundna möjligheter 

(Östberg & Kaijser, 2010). 

Den generationsbundna aspekten hos konsumtionen gör det intressant att studera unga 
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konsumenters vanor, då det är denna generation som sätter standarden för framtida 

konsumtionsvanor. Dessutom är mediernas rapportering kring unga konsumenters upplevelser 

av överkonsumtion näst intill obefintlig. Identitetsaspekten blir viktig att beakta, då ett 

identitetsbyggande perspektiv kan få oss att förstå grunderna till överkonsumtion som 

fenomen. Genom att studera den ”vanlige” konsumentens syn på överkonsumtion kan insikter 

kring fenomenet överkonsumtion nås som är mycket svåra att finna i den nuvarande 

mediedebatten.  

 

1.2 Problemformulering 

Fenomenet överkonsumtion kan belysas från många olika perspektiv och är ett vanligt 

förekommande diskussionsämne i samhällsdebatten. Det finns en rad olika uppfattningar och 

tolkningar av fenomenet överkonsumtion. Familjerna som åker till Gekås och storhandlar ser 

sin konsumtion som ett nöje och en fritidsaktivitet. Världsnaturfonden och dess medlemmar 

anser att ökad konsumtion inte är hållbart i längden och Svenskt Näringsliv menar att vi måste 

konsumera oss ur den rådande lågkonjunkturen.  

Det är tydligt att upplevelserna av överkonsumtion skiftar beroende på vem som talar och i 

vilket forum. Samtidigt står det klart att det endast är ett fåtal röster som hörs i den allmänna 

debatten. Politiker, intresseorganisationer och självutnämnda experter uttalar sig ofta och 

gärna kring fenomenet, samtidigt som den ”vanlige” konsumenten lyser med sin frånvaro i 

debatten kring överkonsumtion. Därmed anser vi att ett konsumentperspektiv med fokus på 

konsumentens upplevelser och syn på överkonsumtion kan ge ett bidrag och öka förståelse 

kring överkonsumtion som samhällsfenomen. Vi anser att det är både relevant och intressant 

att studera överkonsumtion ur ett konsumentperspektiv, med fokus på unga människor. Unga 

konsumenters syn på överkonsumtion är viktig att kartlägga då dessa konsumenter, i hög grad, 

kommer att påverka framtida konsumtionsbeteenden och den framtida debatten kring 

överkonsumtion.  

Vi vill synliggöra respondenternas inställning till överkonsumtion samt lyfta fram deras 

upplevelser och tankar kring fenomenet överkonsumtion. Ur ett marknadsföringsperspektiv 

hoppas vi kunna förstå de bakomliggande drivkrafterna vid överkonsumtion samt, med 
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utgångspunkt i Consumer Culture Theory, skapa förståelse kring hur synen på 

överkonsumtion påverkar den unga konsumentens identitetsskapande processen.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Ambitionen med denna uppsats är att genomföra en grundlig analys av konsumentens 

upplevelser kring överkonsumtion samt överkonsumtion som en faktor i den 

identitetskapande processen. Vi kommer att utgå ifrån ett konsumentperspektiv med fokus på 

unga människor. Vi anser att det valda ämnet är både intressant och relevant då vi, genom att 

placera konsumentens upplevelser och tolkningar av överkonsumtion i fokus, kan nå insikter 

och en förståelse kring fenomenet överkonsumtion som sällan åskådliggörs i den allmänna 

debatten. Genom att lyfta fram konsumentens upplevelser av överkonsumtion samt dessa 

upplevelsers påverkan på den identitetsskapande processen, strävar vi efter att kunna ge ett 

bidrag till forskningen.  

 

Vi vill studera unga konsumenters upplevelser kring överkonsumtion samt hur synen på 

överkonsumtion påverkar individens identitetsskapande. Därav lyder vår frågeställning:  

 

● Hur upplever, unga svenska konsumenter, överkonsumtion av varor och tjänster och hur ser 

de på överkonsumtion som fenomen?  

 

● Hur påverkar synen på och upplevelserna kring överkonsumtion unga konsumenters 

identitetsskapande? 

 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats vill vi ge en introduktion till en kulturell förståelse av fenomenet 

överkonsumtion av varor och tjänster, därför kommer vi fokusera på individen och utgå ifrån 

ett mikroperspektiv. Vi har ingen ambition att studera effekterna av överkonsumtion, mer än 

på det personliga planet. Vi kommer ta upp de huvudsakliga teoretiska ståndpunkterna inom 

forskningsområdet Consumer Culture Theory även kallat konsumtionskulturteori, i uppsatsen 
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benämns denna teori genomgående som CCT. I vårt arbete med uppsatsen har vissa 

avgränsningar tvingats fram som ett resultat av begränsade tidsramar och kapacitet. Vi 

kommer fokusera på unga svenska konsumenter i åldrarna 20-30 år och deras upplevelse av 

överkonsumtion. Den överkonsumtion som vi ämnar studera är den som innefattar varor och 

tjänster.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Forskning kring överkonsumtion har ofta handlat om överkonsumtion av olika 

beroendeframkallande substanser som alkohol, narkotika och mediciner. Sarah F. Leibowitz 

(2007) beskriver i artikeln ”Overconsumption of dietary fat and alcohol: Mechanisms 

involving lipids and hypothalamic peptides” hur modeller från djurvärlden kan användas för 

att förstå vissa av de metaboliska och neurala orsakerna till överkonsumtion av fett och 

alkohol. I artikeln ”Overconsumption of alcohol and drugs among suicide attempters” 

beskriver författarna hur överkonsumtion av alkohol och droger är vanligt bland 

självmordsbenägna personer samt hur denna typ av överkonsumtion medför en ökad risk för 

självmord (Magne-Ingvar, Öjehagen & Träskman-Bendz). 

Överkonsumtionsforskningen har också behandlat matmissbruk samt sjukdomsbilder som 

fetma och bulimi. I artikeln ”The Backdoor to Overconsumption: The Effect of Associating 

“Low-Fat” Food with Health References” undersöker författarna vår tendens att 

överkonsumera lightprodukter. De konstaterar att ”Health primes increase consumption of 

low-fat potato chips (Study 1) and lead consumers to report that they are closer to their ideal 

weight (Study 2). These results indicate that associating low- fat products with health 

references may contribute to rather than solve the obesity problem, and they have useful 

implications for public policy and society.” (Geyskens, Pandelaere, Dewitte & Warlop, 2007) 

I artikeln ”Fat as a Risk Factor for Overconsumption - Satiation, Satiety, and Patterns of 

Eating” fokuserar författarna på den passiva överkonsumtion som uppstår som ett resultat av 

dålig kosthållning, artikeln behandlar också konsumenternas upplevelser av överkonsumtion 

av fettrik kost (Blundell & Macdiaramid, 1997). I ” The Fat of the Land: Linking American 

Food Overconsumption, Obesity, and Biodiversity Loss” drar författarna paralleller mellan 

överkonsumtion av mat och minskningen i biologisk mångfald. De studerar överkonsumtion 

ur ett hållbarhetsperspektiv och menar att överkonsumtionen av mat, inte bara påverkar 
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människans hälsa i en negativ riktning, utan också skadar miljön både direkt och indirekt 

(Cafaro, Primack & Zimdahl, 2006). 

När överkonsumtion studeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, är det överkonsumtionens 

påverkan på miljön och klimatet som ligger i fokus. Det finns ett stort antal studier och 

artiklar som berör överkonsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv, forskningen berör både 

individen och det övergripande samhälleliga planet. (McCartney, Hanlon & Romanes, 2008: 

Ehrlich, 2008: Tanner & Kast, 2003) 

När överkonsumtionen studeras ur ett marknadsföringsperspektiv är det ofta 

marknadsföringsetik och Corporate Social Responsibility teori som behandlas. (Davidson, 

1997) Kjellberg (2008) studerar dock överkonsumtion och marknadsföring ur en annan 

synvinkel, han beskriver att ambitionen med hans artikel är att svara på tre frågor som 

behandlar snittkonsumtionen och utbytet på marknaden med utgångspunkt i icke-ekonomisk 

tillväxt, ”1) calculation – how do calculative practices, broadly defined, partake in 

generating over-consumption? 2) performativity – what is the role of marketing in fuelling 

over- consumption? 3) agency – how are “over-consumers” constituted in practice? ”.  

Överkonsumtionsforskningen bedrivs sällan ur ett konsumentperspektiv. Kjellberg (2008) 

berör visserligen överkonsumentens identitetsskapande konsumtionsbeteendet men fokuserar, 

liksom de flesta andra överkonsumtionsstudier, på överkonsumtionens effekter på samhället.  

 

2. Metod 

I detta kapitel presenteras våra metodologiska överväganden, val av tillvägagångssätt samt 

det sätt som vi angripit vår frågeställning på. Kapitlet är uppdelat i tre delar. Vi inleder med 

diskussionen kring metodologiska överväganden, fortsätter med att återge vårt 

tillvägagångssätt i arbetet med uppsatsen och avslutar med en kritisk reflektion. Syftet med 

detta kapitel är att motivera våra val under arbetsprocessens gång samt att ge läsaren en 

ökad förståelse kring våra resonemang och ställningstaganden.  
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2.1 Metodologiska överväganden 

Vår undersökning utgår ifrån ett outvecklat område och vi har inte funnit några tidigare 

utförda studier som vi har kunnat utgå ifrån i arbetet med uppsatsen. Istället har vi valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer med fokus på respondenternas inställning, attityd och 

upplevelser av överkonsumtion som fenomen.  

 

2.1.1 Vetenskaplig ansats 

Vi vill skapa en förståelse kring unga konsumenters upplevelse och syn på fenomenet 

överkonsumtion. Vi väljer därför en hermeneutisk ansats som tillåter oss att skapa en djupare 

förståelse för varje respondents uppfattning samt bakgrunden till denna.  

Den hermeneutiska forskningstraditionen arbetar främst med att identifiera, tolka och förstå 

ett unikt fenomen medan den positivistiska traditionen vill beskriva och förklara 

orsakssamband med syfte att uppnå generaliserbar kunskap. Inom den hermeneutiska ansatsen 

söker forskare inte efter absoluta sanningar eftersom dessa inte antas existera, det finns ingen 

objektiv verklighet eller generella regler som kan beskriva ett fenomen (Jacobsen, 2002: 144-

147). Därför är det den hermeneutiska forskningstradition som lämpar sig bäst för oss i arbetet 

med uppsatsen.  

 

2.1.2 Forskningsmetod  

Vi använder oss av en kvalitativ metod, då vi strävar efter att kunna få en så god bild som 

möjligt av unga konsumenters upplevelser av överkonsumtion. Det är viktigt att syftet och 

frågeställningen överensstämmer med valet av metod (Jacobsen, 2002: 144-147). Detta 

innebär att en kvalitativ ansats var bäst lämpad för vår uppsats, med ändamål att identifiera 

respondenternas syn på och upplevelser kring överkonsumtion. Genom en kvalitativ metod 

kan vi, i en högre utsträckning än med en kvantitativ metod, förstå de upplevelser och 

beteenden som respondenterna beskriver. En djupare analys av konsumtionsmönster och 
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överkonsumtionsbeteenden kan genereras, vilket i sin tur bidrar till att vi kan förstå 

överkonsumtion som identitetsskapande process.  

Eftersom problemområdet, överkonsumtion, är komplext ansåg vi oss finna ett behov av 

flexibilitet, vid planeringen av undersökningen. Den kvalitativa metoden lämpar sig mycket 

bra för vår studie då den nyanserar insikter kring hur individer kan komma att uppfatta ett 

visst fenomen eller händelse och ger, till skillnad från den kvantitativa metoden, en 

beskrivning snarare än en genrealisering av ett visst fenomen (Jacobsen, 2002: 144-147). Vi 

har upplevt den flexibilitet som den kvalitativa metoden innebär som både positiv och 

negativ. Fördelen är att det inte finns några helt orubbliga tillvägagångssätt, istället är det 

möjligt att gå tillbaka och förändra under processen gång. Vi förändrade till exempel vårt 

intervjuförfarande från intervjuer ansikte mot ansikte till intervjuer via Skype, under 

processens gång, för att på så sätt skapa ett mer geografiskt differentierat urval av 

respondenter.  

Nackdelen med den ovan nämnda flexibiliteten är att det kan kännas som om de uppsatta 

målen aldrig nås, då problemformulering och frågeställningar hela tiden är föränderliga. Det 

finns också en risk för att flödet av information aldrig stannar upp vilket kan leda till att fokus 

flyttas ifrån den ursprungliga frågeställningen (Jacobsen, 2002: 144-147). Detta har vi tydligt 

uppmärksammat, medvetenheten har gjort oss konsekventa i våra val och reducerat fallgropar 

under arbetets gång. Vi har bland annat förändrat vår problemformulering och frågeställning, 

genom att tillföra ett identitetsskapande fokus, under processens gång. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Val av referensram 
Det finns en rad olika teorier och referensramar som varit möjliga att använda i vårt arbete. Vi 

anser dock att valet av teorier fallit på de som i högst utsträckning kan ge vår analys och 

slutsats djup och tillförlitlighet samt hjälpa oss i vårt försök att bidra till forskningen. Vi 

inleder uppsatsen med en bakgrundbeskrivning där vi försöker påvisa hur fenomenet 

överkonsumtion illustreras i medierna och samhällsdebatten. Olika perspektiv och 

ståndpunkter tas upp och vi beskriver olika individers och intressegruppers syn på och 
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överkonsumtion. Inledningen syftar till att skapa ett intresse hos läsaren men ska också ge en 

bakgrund till problemområdet. 

I teoridelen presenterar vi Consumer Culture Theory, den forskningstradition som vi i 

huvudsak kommer att utgå ifrån. Teorin tillhandahåller grundläggande och djupgående 

forskning kring konsumtion som kulturbärare. Valet har fallit på denna teoribildning då den är 

lättöverskådlig, enkel att förstå och framförallt ett bra verktyg vid analys av konsumentens 

syn på och upplevelser av överkonsumtion. Vi vill studera vilka skillnader och likheter som 

finns band respondenternas upplevelser av överkonsumtion för att jämföra och dra slutsatser 

kring dessa och vi anser att CCT är applicerbar på vår frågeställning och kan fungera som ett 

hjälpmedel för att nå våra mål.   

 

2.2.2 Insamling av empiri, kvalitativa intervjuer 

Empiriinsamlingen har skett genom åtta kvalitativa intervjuer, som genomförts mellan den 20 

april och den 10 maj 2010. Hälften av intervjuerna har skett vid möte ansikte mot ansikte med 

respondenten, den resterande hälften har genomförts via Skype.  

Vi har valt att genomföra samtalsinriktade, semistrukturerade intervjuer där vi följt en 

intervjuguide. Genom en semistrukturerad intervjuform får respondenterna möjlighet att svara 

fritt, vidareutveckla och formulera sig på sitt eget sätt, vid en hög grad av strukturering är 

sannolikheten större för förutsägbara svar. (Patel & Davidson, 2003: 71-73) Helt fria 

intervjuer kan vara mycket tidskrävande och ställer högre krav på intervjuarens lyhördhet och 

förmåga att ställa bra följfrågor (Patel & Davidson, 2003: 71-73), därför ansåg vi att 

semistrukturerade intervjuer var mest lämpliga att genomföra inom ramen för vår uppsats. 

Den semistrukturerade intervjun kan sägas vara ett mellanting mellan den strukturerade 

intervjun och den helt fria.  

Vi upplevde att respondenterna intog en avslappnad roll och i hög utsträckning 

vidareutvecklade sina svar, gav egna exempel och beskrev sina personliga upplevelser kring 

överkonsumtion. Detta trots att våra intervjuer hade en viss grad av strukturering. Vid 

genomförandet av intervjuerna kunde vi tydligt se respondenternas reaktioner på våra frågor, 

något som Trost (2005) menar är en fördel med den kvalitativa intervjun. Trost (2005) menar 

också att då den icke-verbala kommunikationen synliggörs kan intervjuaren underlätta 
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situationen genom omformuleringar eller förtydliganden, om respondenterna visar tecken på 

att känna sig obekväma kring någon fråga. Vid genomförandet av intervjuer via Skype 

minskade möjligheten att se respondenternas direkta reaktioner men vi upplevde ändå att 

respondenterna gav uttömmande och detaljrika svar.  

Samtliga intervjuer spelades in digitalt, vi antecknade också för att lättare komma ihåg den 

icke-verbala kommunikationen, som ansiktsutryck och speciella gester. Intervjuerna 

genomfördes, som vi tidigare nämnt, med hjälp av en intervjuguide vilken fungerade som ett 

stöd för oss under intervjuerna och innehöll ett femtontal frågor. Frågorna var utformade med 

en låg grad av standardisering vilket betyder att vi under intervjuerna kunde vidareutveckla 

och anpassa frågorna så att de lämpade sig så bra som möjligt för respondenten. 

Vi utformade vår intervjuguide med frågor som betonade ”hur?” istället för ”varför?” då 

frågeställningen ”varför” enligt Becker (2008: 69-71) kan upplevas som mer hotfull varpå 

respondenterna intar en försvarsställning. Frågeställningen ”hur?” upplevs istället som icke 

begränsade och respondenterna kan svara öppet och detaljerat (Becker, 2008: 69-71). 

Eftersom vi ville få respondenterna att berätta sina egna historier och beskriva sina egna 

upplevelser kring olika situationer utformade vi intervjuguiden utifrån Beckers tankar. Detta 

tillvägagångssätt har bidragit till att respondenterna i hög utsträckning berättat om sina egna 

upplevelser och lyft fram situationer som de själva ansett varit relevanta. 

Vi renskrev det digitala materialet direkt efter genomförandet av intervjuerna, vilket bidrog 

till att de intryck vi fått från intervjuerna fanns tydliga i minnet vid 

materialsammanställningen. Det blev enklare för oss att reflektera kring vad som sades under 

intervjuerna och vi kunde i ett tidigt stadium lära känna vårt empiriska material.  

 

2.2.3 Val av respondenter 
Uppsatsens omfattning har begränsats till att studera unga svenska konsumenter och deras 

upplevelser och syn på överkonsumtion som fenomen. Insamlingen av empiri har skett genom 

kvalitativa intervjuer med sammanlagt åtta respondenter. Vid valet av respondenter har 

tyngdpunkten legat på att skapa en demografisk spridning, medvetet har vi valt respondenter 

som befinner sig i ålderspannet 20-30 år.  
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Planering av intervjuer och val av respondenter är oftast ett resultat av vad som är principiellt 

önskvärt och praktiskt möjligt. (Lundahl & Skärvad, 1999:97) Vi har försökt välja 

respondenter med olika bakgrund, bostadsort, ålder och sysselsättning. Tre av respondenterna 

yrkesarbetar medan fem stycken genomgår eftergymnasiala studier. Tre av respondenterna är 

kvinnor och fem är män. Respondenterna är personer i vår yttre bekantskapskrets och trots 

våra ansträngningar för att skapa en differentierad respondent grupp finns en viss likriktning 

och homogenitet bland respondenterna. Till exempel har alla respondenter, utom två, 

eftergymnasial utbildning och tre av respondenterna har studerat eller studerar ekonomi. 

Respondenterna studerar eller arbetar, alla, i städerna Göteborg, Malmö, Oslo eller Lund även 

om deras födelseorter och uppväxtort varierar. Ingen av våra respondenter är för tillfället utan 

sysselsättning och det är heller ingen som har invandrarbakgrund. Vi är medvetna om att 

svagheterna i urvalet kan resultera i en selektiv sortering av åsikter och en respondent grupp 

med liknande värderingar och referensramar. Om urvalet hade sett annorlunda ut hade 

troligen även det empiriska materialet och analysen blivit annorlunda, därför har vi varit 

noggranna med att inte dra alltför generella slutsatser med utgångspunkt i vårt empiriska 

material.  

 

Figur 1. Respondent 1-8 
Kön Ålder Sysselsättning Bakgrund 

Kvinna 20 år 
Arbetar, inga eftergymnasiala 
studier Uppväxt i Lund, bor i Lund 

Man 25 år 
Studerar ekonomi, arbetar 
extra Uppväxt i Hovmantorp, bor i Malmö 

Man 29 år Studerar ekonomi Uppväxt i Helsingborg, studerar i Taiwan 

Man 27 år 
Arbetar, har tidigare studerat 
ekonomi Uppväxt i Stockholm, bor i Lund 

Man 25 år Studerar till civileingenjör Uppväxt i Eslöv, bor i Lund 

Kvinna 23 år 
Studerar miljövetenskap, 
arbetar extra Uppväxt i Göteborg, bor i Göteborg 

Kvinna 22 år 
Studerar medicin, arbetar 
extra Uppväxt i Ängelholm, bor i Göteborg 

Man 23 år 
Arbetar, inga eftergymnasiala 
studier Uppväxt i Billdal, bor i Oslo 
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2.3 Källkritik 

Resultaten av vår analys har med stor sannolikhet påverkats av att alla respondenter återfinns i 

åldersgruppen 20-30 år, vi menar dock inte att det behöver finnas ett samband mellan 

respondenternas ålder och deras upplevelser och syn på överkonsumtion. Vi är medvetna om 

att ett annat urval av respondenter med stor sannolikhet skulle ha genererat ett annat empiriskt 

material och en differentierad analys. Det föreligger också en risk för att endast en viss typ av 

konsumenter kommer till tals, då vi valt ut respondenterna i vår yttre bekantskapskrets. Vi har 

dock gjort vårt yttersta för att skapa en dynamik och variation bland respondenterna och anser 

att de personer som vi intervjuat beskrivit differentierade tankar kring och upplevelser av 

överkonsumtion.  

Kvalitativa intervjuer riskerar alltid att påverkas av intervjuarens ordval, tonläge och på vilket 

sätt som denne ställer intervjufrågorna. Vi har varit uppmärksamma på dessa faktorer och 

deras påverkansgrad då de bidrar till konstruktionen av den sociala verklighet som 

respondenten upplever samt de svar som denne ger. Vi har också varit medvetna om att 

intervjuer aldrig är statiska utan förändras beroende på person, plats och situation. Det 

föreligger alltid en risk att vi vid genomförandet av intervjuer förväntar vi oss vissa svar och 

riskerar att påverkar samtalet i en viss riktning (Rosengren & Arvidson, 2002), varpå vi har 

arbetat aktivt för att inte snedvrida samtalet genom att följa vår frågeguide och i hög 

utsträckning låta respondenten tala fritt kring de olika frågorna. 

Rosengren & Arvidson (2002) menar också att det kan vara så att respondenten tror att den 

som intervjuar vill ha vissa svar, varpå denne försöker svar på ett visst sätt, vilket leder till en 

snedvridning i intervjun. Semistrukturerade intervjuer, där respondenterna kan svara fritt 

under vägledning av intervjuaren minskar risken för denna problematik (Rosengren & 

Arvidson, 2002). Vi har dessutom vid genomförandet av intervjuerna varit mycket noga med 

att poängtera för respondenten att det inte finns några korrekta eller inkorrekta svar på våra 

frågor samt att det är respondentens egen upplevelse och inställning till överkonsumtion som 

vi är intresserade av att undersöka. 

Vidare har vi även tagit hänsyn till att det föreligger en risk för att respondenterna inte 

berättar hela sanningen. Respondenterna kanske inte fullt ut vill blotta sina konsumtionsvanor 

eller sina tankar kring överkonsumtion, då ämnet i kan anses skamligt eller tabubelagt. Även 

felformulerade intervjufrågor och brister i vår intervjuteknik kan betraktas som riskfaktorer. 



	   25	  

Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att vi har använt oss av öppna frågor och de resultat 

som vi kommer fram till blir därför inte fullt jämförbara med resultat ifrån andra, liknande 

undersökningar. Våra resultat är endast våra tolkningar av ett unikt empiriskt material.  

 

3. Teori 
I detta kapitel presenterar vi relevant teori för uppsatsens syfte. Vi ger en introduktion till 

forskningstradition CCT men hämtar också teorier från identitetsforskning. 

 

3.1 CCT 
CCT är en tvärvetenskaplig disciplin som fokuserar explicit på konsumtion, teorin har 

framkommit ur företagsekonomin under ämnet konsumentbeteende. Det centrala med detta 

perspektiv är att man intresserar sig för det kulturella, upplevelsemässiga och symboliska 

aspekterna av konsumtion snarare än att se konsumtion som något nödvändigt som sker för att 

tillfredställa individens grundläggande behov (Östberg & Kaijser, 2010). Teorin är en familj 

av teoretiska perspektiv som vill beskriva den dynamiska relationen mellan konsumenters 

handlingar, marknadsplatsen och olika kulturella meningar.  CCT kan delas in i fyra 

övergripande teoribildningar (1) the consumer identity projects, (2) the marketplace cultures, 

(3) the sociohistoric patterning of consumption och (4) mass-mediated marketplace idelogies 

and consumers’ interpretive strategies (Arnould & Thompson, 2005).  

CCT kan inte förklara alla konsumentbeteenden med hjälp utav en modell. 

Konsumtionskulturen handlar om att vad som formar konsumenternas uppfattning om vilka 

handlingsalternativ som står till buds, vilka känslor man bör ha för vissa händelser samt hur 

man bör tänka i olika situationer. Konsumtionskulturen leder till att vissa handlingsalternativ 

är mer sannolika än andra. Det som CCT fältet ägnar sig åt att studera är varifrån dessa regler 

kommer och hur konsumenter på olika sätt hanterar regelsystemet (Östberg & Kaijser, 2010). 

CCT studerar de regler som styr hur konsumenten agerar.  Den har influerats av de 

poststrukturalistiska teoretiska strömningar som påverkat såväl humaniora som 

samhällsvetenskap under de senaste decennierna. Denna teoretiska utgångspunkt tar fasta på 

sociala stukturer som finns i samhället och som antas begränsa såväl handlings- som 
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tolkningsutrymmet (Arnould & Thompson, 2005). Strukturerna skapas och återskapas 

ständigt genom människors handlingar och det är de enskilda konsumenterna som uppfattar 

strukturerna, i den mån de överhuvudtaget reflekterar över dem. De strukturer som finns 

skapar konventioner för hur vi ska konsumera och förhålla oss till varandra och är inte 

neutrala. Strukturerna förändras ofta på ett sådant sätt att de dominerande grupperna i 

samhället stärker eller behåller sin ställning, vilket kan leda till stereotyper och fördomar 

(Östberg & Kaijser, 2010:45). 

Det konsumentkulturperspektiv som vi främst kommer att fokusera på är the consumer 

identity projects som behandlar ämnet konsumtionskultur med fokus på hur konsumenten 

skapar en sammanhängande om än diversifierad och ofta fragmenterad identitet genom 

konsumtion. Enligt denna teori har marknadsplatsen blivit en källa för symbolik och en resurs 

för mänskligt identitetsskapande, anhängare av teoribildningen menar att marknadsplatsen 

producerar vissa typer av konsumentidentiteter som konsumenten sedan kan välja att leva 

utifrån. Individen skapar en personlig tolkning av en viss konsumentidentitet men sätter också 

upp individuella mål och tar till sig de kulturella meningar som sammanflätar 

konsumtentidentiteten med den konsumentdrivna globala ekonomins strukturella imperativ 

(Arnould & Thompson, 2005).  

 

3.2 Överkonsumtion som identitet 
I grunden handlar identitetsskapande om gemenskap, emotionella laddningar och kollektiv 

tillhörighet. Identiteten är inte en unik individuell egenskap utan snarare något som beskriver 

vilka kollektiva tillhörigheter och identifikationer individen delar med andra människor. 

(Hammarén & Johansson, 2009:41) Belk (1997) menar, som vi tidigare nämnt, att individens 

självuppfattning och identitet i hög utsträckning bygger på de konsumtionsobjekt som denne 

omger sig med och benämner fenomenet ”the extended self”, vilket syftar på den utvidgade 

jagbild som uppstår då individen definierar sig själv i form av sina ägodelar. Den 

framträdande roll som konsumtionen idag spelar, både för individen och på det samhälleliga 

planet, har utvecklats genom en gradvis meningsskapande process där konsumtionsbeteendet 

steg för steg fyllts med mening (Östberg & Kaijser, 2010:11). Denna mening, orsaken till 

konsumtionen, kan variera i olika faser av den individuella livscykeln. (Östberg & Kaijser, 

2010:252).  
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Människan granskar hela tiden sin omgivnings konsumtionsvanor utifrån givna normer och 

värderingar och det finns ofta ett moraliskt inslag om rätt och fel vid denna granskning. En 

persons konsumtionsmönster blir en definition av vem denne är, i form av attityder, 

ställningstaganden och uppfattningar och diskussionen kring överkonsumtion visar sig därför 

handla om annat än bara köpvanor. Våra konsumtionsmönster varierar med generation, kön, 

klass och position i livscykeln (Östberg & Kaijser, 2010:252). Hammarén & Johansson 

(2009:33) hävdar att många ungdomar hellre köper några få märkesplagg som är dyra och 

exklusiva än fler plagg av billigare märken, detta för att framställa sig själv som personer med 

status och klass, trots att detta kanske inte avspelar sig i faktiska ekonomiska tillgångar.  

I dagens samhälle utsätts vi för en konstant påverkan från både medier och marknadsförare, 

vilket antas påverka både våra konsumtionsmönster och konsumtionen som identitetsskapare. 

Inom både medie- och reklamforskningen kan en viss övertro till hur medier och reklam 

påverkar människors konsumtion återfinnas (Hammarén & Johansson, 2009:43) Varken 

marknadsföringens eller mediernas påverkan på individen bör dock negligeras, då det är 

tydligt att dessa ger ett informellt bidrag till inlärning av normer och värderingar och 

förmedlar den kultur vi lever i (Östberg & Kaijser, 2010:271).  

 

3.3 Överkonsumtion som ett språk 
Även konsumtionen i sig kan ses som en typ av kulturbärare, ett språk där olika varumärken 

säger olika saker om individen. Det finns en viss kulturell grammatik som reglerar vad vi ska 

konsumera och hur olika saker kombineras. En del konsumerar endast för att överleva medan 

de allra flesta använder konsumtionen som ett sätt att sända ut signaler kring sin egen identitet 

(Östberg & Kaijser, 2010). Genom att se konsumtionen som ett språk kan vi förstå hur våra 

konsumtionsvanor skapats och varför vi konsumerar som vi gör. Å ena sidan handlar 

konsumtion om det nödvändiga och funktionella som är motiverat av vår överlevnad, å andra 

sidan har konsumtion en symbolisk karaktär och sker för att vi ska bli uppfattade på ett visst 

sätt. Östberg & Kaijser (2010:251) menar att vi aldrig tidigare varit så rika på föremål som 

idag. Tingen ockuperar inte bara våra utrymmen utan överbelastar också vårt medvetande 

med överväganden om val och bortval, något som i sin tur påverkar individen och de signaler 

denne sänder ut, på ett direkt eller indirekt sätt (Östberg & Kaijser 2010:251). 
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3.4 Överkonsumtion, behov och motivation 

Genom konsumtionsparadoxen beskriver Alvesson (2007:18–25) hur ökad konsumtion och 

tillväxt inte ger upphov till ökade lyckokänslor då den upplevda tillfredställelsen beror på den 

egna konsumtionsnivån i förhållande till andras. Maslows behovshieraki är en psykologisk 

modell som kan användas för att presentera överkonsumtion som ett behov. I denna modell 

rangordnas de mänskliga behoven i fem steg, från de mest grundläggande kroppsliga 

behoven, som mat, vatten och sömn, till det minst grundläggande behovet, som är 

självförverkligande. Modellen bygger på att behov måste tillfredställas i kronologisk ordning 

där de mest grundläggande behoven går först (Maslow, 1943). Maslows behovshierarki är en 

mycket utbredd behovsmodell men saknar problematisering av uppdelningen mellan behov 

och begär. Enligt Östberg & Kaijser (2010) saknas också vetenskapligt belägg för modellen, 

då inga bevis finns för att individen tillfredställer de mest grundläggande behoven först. 

Sigmund Freuds psykoanalytiska motivationsteori bygger på att individen inte bara 

konsumerar för att tillfredställa det synliga behovet utan också för att tillfredställa 

underliggande behov. Freud skiljer mellan tre grundläggande strukturer i medvetandet (1) 

detet, (2) överjaget och (3) jaget. Det är detet som säger till individen vad och hur mycket 

denne ”egentligen” vill konsumera, även om detta inte är helt acceptabelt i offentligheten. 

Överjaget är det sociala samvetet och visar vad individen uppfattar som socialt gångbart men 

som sannolikt inte tillfredställer detet tillräckligt mycket. Jaget föreslår ett 

konsumtionsbeteenden som tillfredställer detet samtidigt som det är socialt accepterat.  

(Evans, Jamal & Foxall, 2006:23) 

Trots forskning inom ämnen som psykologi, medicin och marknadsföring finns det dock 

ingen samstämmig definition av vad ett behov är eller hur det uppkommer (Östberg & 

Kaijser, 2010: 163).  

 

4. Analys 
I detta stycke analyserar vi, med hjälp av valda teorier, det empiriska material som insamlats 
vid de kvalitativa intervjuerna. 
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4.1 Upplevelser kring överkonsumtion 

4.1.1 Behov och begär 
Vi måste förstå konsumenternas behov och begär för att kunna förstå bakgrunden till 

överkonsumtion (Evans, Jamal & Foxall, 2006:13). Genom Maslows behovshierarki kan vi 

förstå överkonsumtion som en tillfredställelse av det minst grundläggande behovet, 

självförverkligande. Överkonsumtion är genom detta synsätt ett fenomen som endast kan 

förekomma då de mer primära mänskliga behoven är tillfredställda. Överkonsumtionen 

uppfyller ett sekundärt behov som i sin tur ger upphov till njutning och lyckokänslor genom 

dopaminutsöndring i hjärnan (Östberg & Kaijser, 2010:239).  

”Jag upplever inte att lyckokänslan ökar ju mer jag konsumerar, det blir nog mer som en 

mättnadskänsla.” Respondent 2 

”Om man har mer pengar, har fått en bra lön eller av någon annan anledning har pengar att 

spendera så är det ju rolig att gå ut och köpa ett par snygga byxor, en snygg tröja, ett par 

snygga skor och en snygg skjorta och sen äta en god middag stället för att bara köpa ett par 

byxor. Så ja, jag blir gladare ju mer jag köper.” Respondent 8 

”Lyckokänslan handlar inte om mängden, det handlar om vad man köper och konsumerar. 

Man blir glad när man hittar saker som man gillar, det är en positiv känsla.” Respondent 7 

Respondenternas upplevelser kring lyckokänslor i samband med överkonsumtion är 

diversifierad, de beskriver undantagslös att de känt glädje i samband med konsumtion, men 

flera av dem uppvisar samtidigt en tydlig skepsis gentemot tanken att ökad konsumtion skulle 

leda till ökade lyckokänslor. Något som i viss mån också stödjer Alvessons (2007:18–25) 

resonemang kring konsumtionsparadoxen och människans behov att jämföra sig med andra.  

Även Freuds motivationsteori kan användas för att studera överkonsumtion som fenomen. 

Överkonsumtionen sker, utifrån denna modell, för att tillfredställa ett underliggande behov 

(Evans, Jamal & Foxall 2006:23). Enligt motivationsteorin intar vi ett konsumtionsbeteende 

som både tillfredställer detet med också följer samhällets normer för vad som är social 

accepterat. Förekomsten av överkonsumtion bygger, utifrån Freuds tankar, på en viss grad av 

social acceptans av fenomenet, vilket också stöds av det resonemang som respondenterna för 

kring hur överkonsumtionsnormer förändras med tiden.  
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”Idag köper en familj en ny bil vart fjärde år, för 20 år sedan köpte man en ny bil vart tionde 

år. Idag tycker vi inte att det är överkonsumtion att köpa en bil vart fjärde år men det gjorde 

man då. Om 20 år kanske man köper en ny bil varje år, normerna förändras.” Respondent 5 

”Det är ju så att när jag storhandlar, vilket ju är vanligt att man gör, så konsumerar man mer 

av det man har än vad man annars hade gjort. Det blir en typ av överkonsumtion. ... Då äter 

man ju mer eller till och med slänger maten.” Respondent 2 

Respondenterna beskriver hur samhällets normer påverkar upplevelsen av överkonsumtion 

samt vad som kan betraktas som överkonsumtion. Då samhällets normer förändras 

sanktioneras de konsumtionsnivåer som tidigare ansågs socialt oacceptabla, vilket leder till att 

individen gradvis kan öka sin konsumtion utan att någon gång anse sig nå gränsen för 

överkonsumtion.  

 

4.1.2 Kontrollförlust och skuld 
Överkonsumtion är ett omdebatterat samhällsfenomen och det är tydligt att respondenternas 

syn på och inställning till överkonsumtion skiftar. Vi kan se att vissa respondenter ser 

överkonsumtion som delvis positivt och andra som enbart negativt, de flesta menar dock att 

ordet överkonsumtion har en negativ laddning.  

En respondent definierar överkonsumtion enligt följande: ”Det är överkonsumtion för mig, att 

inte känna till sina egna gränser” Respondent 4 

En annan respondent definierar överkonsumtion som: ”Det är när man handlar för mycket, 

saker man inte behöver eller inte har råd med. Kanske på grund av en impuls eller för att man 

tycker det är ett fynd. När man inte har kontroll på det man gör utan bara handlar helt 

enkelt.” Respondent 7 

Överkonsumtion kopplas till en upplevelse av att förlora kontrollen och att inte känna till sina 

egna gränser. Överkonsumtion upplevs också som tabubelagd, onödig och dum. 

Samma respondent som tidigare beskrev känslan av kontrollförlust fortsätter att beskriva 

känslan av att ha överkonsumerat: ”Har man shoppat för mycket känner man sig, om vi ska ta 

i med starka ord, mindervärdig. Man känner sig onyttig rent allmänt. Man kan tappa lite av 

sitt människovärde, få någon slags existentiell kris. (…) Jag känner dåligt samvete om jag 



	   31	  

konsumerar något som jag aldrig använder, om ett par skor bara står i skåpet, varje gång jag 

ser dem kommer känslan av att detta var ett onödigt köp och dåligt beslut, man känner sig 

inte direkt som en smart människa. Man känner sig lite dum helt enkelt.” Respondent 4 

Vi kan här se kopplingar mellan respondenternas definition av överkonsumtion och deras 

upplevda känsla vid överkonsumtion, vilket stödjer det CCT-resonemang som Östberg & 

Kaijser (2010) för kring konsumtionsregler och konsumentens sätt att hantera dessa regler. 

Uppfattningen kring vilka handlingsalternativ som står till buds och vilka känslor som 

uppkommer vid överkonsumtionssituationer varierar beroende på respondenternas 

individuella inställning till överkonsumtion. Den respondent som ser 

överkonsumtionsbeteendet som en illustration av att inte känna till sina egna gränser 

sammankopplar också detta beteende till en känsla av mindervärde och skuld.  

 

4.1.3 Medvetenhet och relativitet  
De respondenter som inte beskriver någon kontrollförlust i relation till överkonsumtion har 

istället en annan inställning till överkonsumtion som fenomen. De lyfter fram 

överkonsumtionen som relativ och beskriver dess gränser som svårdefinierade.  

”När man köper saker för pengar man inte har och saker som man faktiskt inte behöver, men 

allt är ju så klart relativt, alltså vad man anser sig behöva eller inte. Generellt att köpa 

onödiga saker för pengar man inte har är överkonsumtion” Respondent 8 

Överkonsumtion skulle väl vara att köpa saker som man inte behöver. Samtidigt, vad är ett 

behov och vem ska bestämma den gränsen?” Respondent 6 

Samma respondent som beskriver överkonsumtion som något relativt beskriver upplevelsen 

av att ha överkonsumerat så här: ”Ja, det har jag nog (shoppat för mycket). Kanske inte direkt 

shoppat för mycket utan snarare konsumerat för mycket och spenderat för mycket pengar… 

Men det har varit medvetet ändå, att jag har levt över mina tillgångar en tid för att sedan veta 

att de närmsta veckorna måste jag hålla igen lite.” Respondent 8 

Vi ser ett mönster i att de respondenter som anser att överkonsumtion är ett relativt fenomen, 

inte kopplar samman överkonsumtion med några större ångerkänslor. Istället menar de, i 

motsats till respondenter som upplever kontrollförlust, att deras överkonsumtion är medveten 

och bygger på väl övervägda ställningstagande. Vi ser exempel på två olika 
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konsumentidentiteter, vilka respondenterna väljer att leva utifrån och skapa en personlig 

tolkning av, helt enligt det CCT-resonemang som Arnould & Thompson (2005) för. 

 

4.1.4 Stereotypa inställningar 
Både de respondenter som kopplar samman överkonsumtion med kontrollförlust och de som 

menar att de överkonsumerar på ett medvetet sätt, upplever att de själva överkonsumerar i en 

låg utsträckning. Samtidigt tror de att överkonsumtion är ett utbrett samhällsfenomen och 

presenterar en relativt stereotyp bild kring hur de upplever att andra människor ser på 

överkonsumtion. Enligt Östbergs & Kaijsers (2010:45) tolkning av CCT, finns det 

konsumtionsstrukturer som skapar konventioner för huruvida vi ska konsumera och förhålla 

oss till varandra. Dessa strukturer är inte neutrala och förändras ofta på ett sådant sätt att de 

dominerande grupperna i samhället stärker eller behåller sin ställning, vilket kan leda till 

stereotyper och fördomar. 

”Det känns lite typiskt tjejer, att shoppar man blir man jättelycklig” Respondent 1 

”Jag känner inte igen mig i situationen att jag köper en jacka fast det var ett par byxor jag 

egentligen skulle köpa” Med risk för att verka fördomsfull men jag tror de tär en viss skillnad 

mellan manligt och kvinnligt där.” Respondent 2 

Ur empirin framkommer stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt, där männen kan 

anses vara den dominerande gruppen, men också av varför överkonsumtion sker. 

Respondenterna upplever överkonsumtion som ett tecken på låg självkännedom, där den som 

överkonsumerar betecknas som en person som inte känner till sina egna gränser. Endast 

överkonsumtion präglad av en stor medvetenhet sanktioneras. Överkonsumtion som fenomen, 

definieras som en okontrollerad konsumtion och en konsumtion av onödiga saker. Samtidigt 

skiljer sig synen på överkonsumtion och upplevelserna av att överkonsumera sig åt, både 

mellan respondenterna men också hos den enskilde respondenten. Konsumentbeteendet är 

komplext och respondenterna talar sig ofta varma både för ökad konsumtion och minskad 

överkonsumtion, utan att själva uppmärksamma de motsättningar som finns i resonemanget. 

Detta beteende är vanligt och kan, utifrån teorin om the consumer identity projects (Arnould 

& Thompson, 2005), kopplas samman med den process i vilken konsumenten skapar en 

sammanhängande om än diversifierad och ofta fragmenterad identitet genom sin konsumtion.  
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4.2 Överkonsumtion som identitetsskapande 

4.2.1 Kollektiv överkonsumtion 
Enligt Belks (1997) resonemang kring ”the extended self” bygger individens självuppfattning 

i hög utsträckning på de konsumtionsobjekt som denne omger sig med men identiteten kan 

också vara en avspegling av vilka signaler vi vill sända ut till omgivningen, vilka kollektiva 

tillhörigheter och identifikationer vi delar med andra människor (Hammarén & Johansson, 

2009:41).  

Respondenterna beskriver att de i hög utsträckning jämför sina egna konsumtionsmönster med 

personer i sin omgivning och att de reflekterar över både de egna men också omgivningens 

inköp och konsumtion, vilket stödjer det CCT-resonemang som Östberg & Kaijser (2010:252) 

för kring att en persons konsumtionsmönster blir en definition av vem denne är. 

”Om man är med någon som är mer intresserad av mat och vin, då lägger jag ju också mina 

pengar på den typen av konsumtion, goda middagar och så.” Respondent 8 

”Jag har börjat köpa mer och mer begagnat och det vill jag göra mer. Det är ju ett medvetet 

val. Det är ju för att det är billigare men också för att det är en trend, jag vet inte om jag 

hade handlat begagnat om det inte var en norm i samhället. … Jag jämför mina 

konsumtionsvanor med andras men det är främst för att jag vill vara miljömedveten och 

tänker på vad andra människor säger om konsumtion och vad de gör och så” Respondent 6 

”Ja, jag påverkas av min omgivnings konsumtionsmönster. Jag påverkas genom att jag 

försöker efterlikna min omgivning, jag jämför nog min konsumtion med andras.” Respondent 

4 

Även Hammaréns & Johanssons (2009:35) diskussion kring att vardagskonsumtion aldrig är 

helt ”oskyldig” blir central här, alla 8 respondenter menade att deras konsumtionsvanor 

påverkades av andra människor. Det blir tydligt att överkonsumtionen sker av en anledning, 

för att konsumenten vill framställa sig på ett visst sätt eller sända ut vissa signaler kring sin 

egen konsumtion. 
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4.2.2 Den skuldbelagda överkonsumenten 
De respondenter som sammankopplar överkonsumtion med en oförmåga att dra gränser och 

en brist på självkännedom vill inte koppla samman sin egen person med 

överkonsumtionsfenomenet. Det är tydligt att dessa respondenter inte vill framställa sig själva 

som överkonsumenter, då de inte vill bli skuldbelagda på grund av sina konsumtionsmönster.  

De identifierar inte sig själv med fenomenet överkonsumtion, då överkonsumtion i deras ögon 

är sammankopplat med skam och ett viss mått av dumhet.  

”Det händer väldigt sällan (att jag överkonsumerar), eventuellt mat i så fall. Det kan ju 

hända att jag slänger mat och då har jag ju köpt för mycket.” Respondent 4 

”Jag konsumerar ju förvisso mer än vad jag behöver … Det känns inte så dumt att spela golf 

en helg, även om det inte är livsnödvändigt för mig. Men jag skulle inte säga att det är 

överkonsumtion, det är ju något kul.” Respondent 5 

Det är tydligt att dessa respondenter vill distansera sig från överkonsumtionsfenomenet och 

själva anser sig överkonsumera i en lägre grad än de respondenter som upplever att 

överkonsumtion för något gott med sig, vilket också stödjer det resonemang som Arnould & 

Thompson (2005) för kring konsumtionsstrukturer och positivt identitetsskapande utifrån ett 

CCT-perspektiv. 

 

4.2.3 Den medvetne överkonsumenten 
De respondenter som identifierar sig med överkonsumtionsfenomenet anser i hög utsträckning 

att deras överkonsumtion är medveten, de kopplar således inte samman överkonsumtion med 

en brist på självinsikt eller en gränsdragningsproblematik. Istället menar dessa respondenter 

att de överkonsumerar utifrån medvetna val och genomtänkta beslut. De kan identifiera sig 

med sin egen överkonsumtion eftersom de inte ser överkonsumtionen i sig som ett tecken på 

en svag kraktär. 

”Jag kan inte riktigt komma ihåg den känslan (av att ha konsumerat för mycket). Jag tror 

aldrig jag haft ångest över det.” Respondent 6 

”Jag överkonsumerar. Absolut! Om man handlar kläder och går och shoppar en hel dag och 

köper mycket grejer och känner att – Oj, här drog det iväg och blev lite mycket, det här hade 
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jag inte behövt egentligen. Det där var ett impulsköp och så, men samtidigt känner jag att, 

vad sjutton, det gör faktiskt inte så mycket!” Respondent 7 

Det är ingen av respondenterna som uttalat säger att de medvetet använder överkonsumtion 

som identitetsskapare men det går ändå att utläsa tecken på att så är fallet, då de respondenter 

som identifierar sig som medvetna konsumenterna lyfter fram överkonsumtionen som ett 

medel för förnyelse av den egna identiteten. 

”Överkonsumtion och konsumtion kan nog handla om förnyelse överhuvudtaget. Det är svårt 

att ändra på sina relationer och sina beteenden men det är lätt att gå och köpa något nytt och 

förändra sig genom sin konsumtion. Ju mer uttråkad man är desto oftare vill man förändra 

och då konsumerar man ju mer och mer.” Respondent 6 

”Jag tror att överkonsumtion i hög utsträckning handlar om att förnya sig själv och vara up-

to-date. Jag tror det handlar om att man vill förnya sin stil och sig själv, konsumtion leder ju 

till en förnyelse eller i alla fall en förstärkning av den person man är eller vill vara.” 

Respondent 7 

När respondenterna lyfter fram överkonsumtion som ett medel för att förnya sig själv och den 

egna verkligheten stöds också det CCT-resonemang som Östberg & Kaijser (2010) för kring 

konsumtion som en meningskapande och identitetsbyggande process.  

 

4.2.4 Överkonsumtion och yta 
I diskussionen kring den identitetsbyggande processen blir också kläder, utseende och yta 

centrala, då respondenterna i hög utsträckning uppmärksammar överkonsumtion som ett 

fenomen som handlar om yttre attribut. Flera respondenter lyfter fram klädinköp vid sina 

beskrivningar av överkonsumtion, vilket kan kopplas samman med den diskussion som 

Hammarén & Johansson (2009:33) för kring klädkonsumtion som identitetsskapare. 

Hammarén & Johansson (2009:33) beskriver hur ungdomar köper exklusiva märkeskläder för 

att framställa sig själv som personer med status och klass, vi kan se tydliga tecken på att så är 

fallet men ser också att respondenterna lyfter fram andra eftersträvansvärda karaktärsdrag och 

egenskaper genom sin klädkonsumtion.  
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”Jag betalar hellre mycket för en produkt som vara längre och som jag är nöjd med. … För 

mig kommer kvalitet först, varumärket är inkluderat där. Man vet ju vilka varumärken som 

står för kvalitet. Priset kommer i tredje hand.” Respondent 4 

”Jag är ingen hycklare som säger att jag köper jeans för 2000 kr för kvalitetens skull, det är 

mest att det ska se bra ut och sen är det priset också.” Respondent 8 

”När det gäller klädinköp är det ju oftast så at jag köper begagnat och gör medvetna val 

därigenom. När jag inte köper begagnat tänker jag på pris och design.” Respondent 6 

”När man var yngre och fick hem till exempel H&M-katalogen shoppade man ju alltid, bara 

för att shoppa liksom. Så tycker jag inte att det är längre. När jag köper kläder tittar jag på 

priset och hur användbart det är, utseendet och designen är viktig men inte märket.” 

Respondent 7 

Respondenternas uttalanden exemplifierar flera olika karaktärsdrag, alla sprungna ur den 

skiftande inställningen till mode och klädinköp. Vi ser hur respondenterna, genom sin 

klädkonsumtion, framställer sig och sina egenskaper helt olika. Bland respondenterna ser vi 

både personer som framställer sig som kvalitetsmedvetna med status och klass, 

miljömedvetna genom väl övervägda beslut, modemedvetna och ekonomiska med låg grad av 

överkonsumtion.  

 

4.2.5 Överkonsumtion och yttre påverkan 
I diskussionen kring klädinköp och överkonsumtion blir också mediernas och 

marknadsföringens påverkansgrad viktig att uppmärksamma. Östbergs & Kaijsers (2010:271) 

resonemang kring det informella bidrag till normer och värderingar samt den kulturbärande 

funktion som medier och marknadsföring innehar, får även det stöd i vårt empiriska material.  

”Om man tänker på mode och sådär, så finns det ju hur mycket mode och styling som helst i 

tidningar och på tv och sådär, hade det inte funnit det hade man ju inte blivit lockad att köpa 

sådana grejer. Man vill ju ha nya grejer hela tiden, eftersom alla andra har det, och det är 

väl marknadsföringen som styr det såklart.” Respondent 7 

”Jag tycker Apple har fantastisk marknadsföring, jag köper allt som de tillverkar. Eller jag 

hade gjort det om jag haft pengar, trots att jag inte behöver sakerna.” Respondent 2 
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”Jag tror att reklam och marknadsföring är en stor påverkan och orsak till fenomenet 

överkonsumtion. Staten anser att tillväxt är bra och detta tänkande finns inbyggt i samhället, i 

normerna kring hur vi ska konsumera, det är ju självklart att det bidrar till 

överkonsumtionen.” Respondent 6 

Det är tydligt att respondenterna upplever att de påverkas av både medier och marknadsföring 

och de anser sig lockas till en ökad konsumtion. Respondenterna reflekterar både kring 

marknadsföringens påverkan på det individuella och det samhälleliga planet och det finns en 

stark enighet bland respondenterna kring att medier och marknadsföring påverkar oss även då 

vi inte själva är uppmärksamma på det.  

5. Slutsats 
I detta kapitel diskuterar vi och sammanställer analysresultaten samt formulerar ett svar på 

våra frågeställningar, vi lämnar också förslag till framtida forskning på området 

överkonsumtion. 

 

5.1 Tala genom överkonsumtion 
Genom att se på överkonsumtion som ett språk kan ytterligare en dimension av den 

identitetsskapande processen kartläggas. Enligt Östberg & Kaijser (2010) blir de signaler vi 

sänder ut genom våra konsumtionsvanor ett språk som illustrerar vilka vi är eller vill vara. 

Resonemanget kretsar kring att vi aldrig tidigare haft så många ägodelar som idag, vilket gör 

att vårt medvetande överbelastas med överväganden om val och bortval, något som i sin tur 

påverkar individen och dennes språk (Östberg & Kaijser 2010:251). I samtalet med 

respondenterna kan vi se att flera av dem beskriver de överväganden och val, som kan 

kopplas samman med konsumtion, som en stressfaktor. Stressen grundar i sig i en känsla av 

att inte hitta det som eftersöks, att inte finna de attribut som ska bygga upp den egna 

identiteten. Det blir också tydligt att överkonsumtion i många fall sker med ambitionen att 

säga något om den egna personen, till andra. Även i dessa fall är det i hög utsträckning 

klädinköp som beskrivs. Ofta är det impulsköp, av respondenterna definierade som en typ av 

överkonsumtion, som får illustrera exempel för de tillfällen då de anser sig ha försökt säga 

något speciellt om sin egen person genom konsumtion.  
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”Det hänger en jacka i garderoben, köpt för 3000 kr, som jag kanske använt två gånger, det 

är ju ett onödigt köp. Men det var en spontangrej, en impuls, jag kände mig fräsch i jackan. 

Full pott tänkte jag, jag tar den!” Respondent 4 

”Det kan ju vara så att man köper klädesplagg för att man önskar eller tror att man ska passa 

i dem, fast att man egentligen undermedvetet vet att det inte är ens stil eller nått. Man hade 

lika gärna kunnat strunta i det men man har en önskan om att köpa en viss look eller ett visst 

utseende.” Respondent 6 

Respondenternas beskrivningar stödjer, i hög utsträckning, det tidigare resonemanget kring 

konsumentens identitetsskapande och dennes försök att sända ut vissa signaler genom sin 

konsumtion. Det är inte bara vad vi köper som har inverkan på de signaler vi sänder ut, även 

själva impulsköpet i sig kan ses som en signal, då det antas innebär att du har möjlighet att 

konsumera utan större planering eller eftertanke. Överkonsumtionen kan därmed anses vara 

ett sätt att tala om för omgivningen vem du är och vilka resurser du har.  

 

5.2 Uppleva överkonsumtion 
När psykologiska modeller, som Maslows behovshierarki och Freuds motivationsteori, 

används för att förstå varför överkonsumtion uppstår blir behov och begär centrala begrepp. 

Utifrån Maslows behovshierarki, där överkonsumtion ses som ett sekundärt behov och en 

självuppfyllande handling, blir kopplingen mellan överkonsumtion och lyckokänslor 

intressant att studera. Samtliga respondenter beskriver att de känt njutning i samband med 

konsumtion men då respondenterna uppvisar diversifierade tankar kring huruvida ökad 

konsumtion leder till ökad njutning finner vi det svårt att dra några generella slutsatser kring 

huruvida en önskan om ökad njutning skulle ligga till grund för fenomenet överkonsumtion.  

Utifrån Freuds motivationsteori kan vi istället se andra mönster kring överkonsumtionens 

grunder. Vi finner stöd för att överkonsumtionsnormer förändras med tiden och ser därmed en 

stark koppling till social acceptans samt föränderliga normer och konventioner.  

Respondenternas känslor vid överkonsumtion är tydligt sammankopplat till den individuella 

inställningen gentemot överkonsumtion som samhällsfenomen. Det är tydligt att de 

respondenter som anser att överkonsumtion är ett tecken på kontrollförlust beskriver känslan 

av att ha överkonsumerat som skuldfylld och negativ. De respondenter som beskriver sin 
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överkonsumtion som medveten och självvald, har en mer positiv inställning till 

överkonsumtion som samhällsfenomen. De respondenter som beskriver sin överkonsumtion 

som medveten pekar också på att överkonsumtionsnormen är relativ, varpå några exakta 

gränser för vad som kan klassificeras som överkonsumtion inte går att dra. Vi ser här en 

samklang mellan de konsumtionsregler som individen uppfattar och dennes sätt att hantera 

dessa regler och kan urskilja två tydliga konsumentidentiteter, den skuldbelagda 

överkonsumenten och den medvetna överkonsumenten. 

Vi ser också en tydlig koppling mellan de individuella konsumtionsstrukturerna och ett 

positivt identitetsskapande, då respondenterna i hög grad beskiver sina konsumtionsmönster 

utifrån sin inställning till överkonsumtion. Den skuldbelagda överkonsumenten anser att 

överkonsumtion kan kopplas till en känsla av skuld och en upplevd kontrollförlust och 

identifierar sig inte med överkonsumtionsfenomenet. Den medvetna överkonsumenten kan 

identifiera sig med överkonsumtion och menar att överkonsumtion är ett relativt fenomen 

som, i viss mån, är socialt accepterat. 

Respondenterna ger uttryck för att överkonsumtion är ett utbrett samhällsfenomen, dock är det 

ingen av dem som anser sig överkonsumera i en hög utsträckning. Diskussionen kring 

överkonsumtion kommer istället att beskriva en relativt stereotyp bild av andra människors 

överkonsumtion och syn på överkonsumtion. De stereotypa framställningarna rör främst 

manligt och kvinnlig och skulle kunna kopplas till de konsumtionskonventioner som finns i 

samhället och som i sin tur är sprungna ur allmängiltiga konsumtionsstrukturer. Exempel på 

stereotypa illustrationer som går att finna i det empiriska materialet är att kvinnor shoppar mer 

än män, att kvinnor bryr sig mer om kläder än män samt att personer som shoppar mycket är 

ytligare än andra. 

Den stereotypa illustrationen av överkonsumtion berör också föreställningar kring varför 

överkonsumtion sker. Samtalet befinner sig, i hög utsträckning, på en övergripande nivå och 

kretsar framförallt kring andra människors överkonsumtion och oförmåga att dra gränser 

kring sin konsumtion.  

 

5.4 Överkonsumera fram en identitet 

Det är tydligt att det finns en koppling mellan inställningen till att överkonsumera och 

upplevelsen av överkonsumtion, samtidigt kan vi också se att inställningen till 
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överkonsumtion och upplevelserna av att överkonsumera skiljer sig åt, både mellan 

respondenterna men också hos den enskilde respondenten. Grunden till detta antas vara den 

komplexitet som finns i våra konsumentbeteenden, vilken kan kopplas till CCT, teorin om the 

consumer identity projects och individens identitetsskapande process, där en diversifierad, 

fragmenterad men sammanhängande identitet skapas genom konsumtion, eller i detta fall 

överkonsumtion.  

Vi ser att en och samma respondent kan inta flera olika inställningar till 

överkonsumtionsfenomenet. En respondent som menar att en ökad konsumtion är positiv för 

samhället kan samtidigt ställa sig negativ till överkonsumtion som fenomen och inte vilja 

koppla samman den egna personen med överkonsumtion.  

Respondenternas beskrivning av att de i hög utsträckning jämför sina konsumtionsmönster 

med personer i sin omgivning och överkonsumerar mer då andra personer också 

överkonsumerar, stärker hypotesen kring att överkonsumtion fungerar som identitetskapare. 

Överkonsumtion sker av en anledning, genom våra konsumtionsmönster sänder vi ut signaler 

kring vår person som andra människor tar emot och analyserar, samtidigt bedömer vi andra 

genom vilka konsumtionsbeteenden som de uppvisar. Överkonsumtion lyfts fram som 

resultatet av en vilja att förnya bilden av den egna personen och den egna verkligheten.  

Klädinköp och konsumtion av andra yttre attribut blir centrala i diskussionen kring 

överkonsumtion och den identitetsskapande processen. Klädkonsumtionen blir ett sätt för 

respondenterna att lyfta fram eftersträvansvärda karaktärsdrag och egenskaper och de flesta 

fall av överkonsumtion som respondenterna lyfter fram och exemplifierar rör just kläder och 

yttre attribut. Genom de yttre attributen sänds signaler, kring identiteten, ut till individens 

omgivning. Ytan tycks således mycket viktig och överkonsumtion blir ett led i processen för 

att kunna upprätthålla denna yta.  

 

5.5 Resultat 
Synen på och inställningen till överkonsumtion som fenomen varierar mellan respondenterna, 

det är dock tydligt att alla respondenter anser att begreppet överkonsumtion har en negativ 

klang. Beroende på vilken konsumtionsidentitet respondenten intar upplevs överkonsumtion 

på skiftande vis. Flera respondenter upplever överkonsumtion som en indikation på en 

oförmåga att dra gränser kring den egna konsumtionen och kopplar samman överkonsumtion 
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med en känsla av kontrollförlust. Överkonsumtion kan också ses som något relativt. De 

respondenter som definierar överkonsumtionen på detta sätt upplever överkonsumtionen som 

ett medvetet konsumtionsmönster och ett, i viss mån, socialt accepterat fenomen.  

De respondenter som kopplar samman överkonsumtion med en förlust av kontroll samt 

känslor som skuld och mindervärde identifierar sig i en låg utsträckning med fenomenet 

överkonsumtion. De respondenter som istället kopplar överkonsumtion till medvetna val och 

anser att överkonsumtion kan vara ett sätt att tala om för omgivningen vem du är och vilka 

resurser du har, använder i högre utsträckning överkonsumtion i den identitetsskapande 

processen.  

Konklusionen av vår analys blir att överkonsumtion, eller frånvaron av överkonsumtion, har 

betydelse för konsumentens identitetskapande. Samtidigt är det tydligt att respondenterna, 

trots att de menar att överkonsumtion är ett utbrett samhällsfenomen, inte själva anser sig 

överkonsumera i en hög utsträckning. Det är heller ingen av respondenterna som beskriver att 

överkonsumtion är något de reflekterar över i vardagen, varpå vi drar slutsatsen att det 

kommer dröja innan överkonsumtion blir en medveten del av den unga svenska konsumentens 

identitetsskapande. 

 

5.6 Framtida forskning 
 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med syfte att studera unga svenska konsumenters 

upplevelser kring överkonsumtion samt hur deras syn på överkonsumtion påverkar den 

identitetsskapande processen. Under arbetet med uppsatsen har ett antal lämpliga områden för 

ytterligare fördjupning framkommit, funderingar har väckts som inte besvaras utifrån ramen 

av vår uppsats. Vi menar att en större förståelse kring överkonsumtionsfenomenet skulle 

kunna åstadkommas om även individer i andra åldersgrupper studerades eftersom individens 

konsumtionsmönster och inställning till konsumtion förändras under livscykeln. 

Överkonsumtionens identitetskapande roll skulle till exempel vara intressant att studera i en 

tonårsgrupp, där den identitet och grupptillhörighet, över lag, är mycket betydelsefullt.  

Det skulle också vara intressant att studera överkonsumtion, ur ett konsumentperspektiv, med 

större fokus på inneboende politiska och demokratiska aspekter. Då begreppet konsumtion 

tidigare varit stark könsbundet, och fortfarande kan sammankopplas med begreppet 
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könsidentitet, anser vi att en studie med genusperspektiv skulle vara både relevant och 

intressant att genomföra. 

Att studera överkonsumtion genom kvalitativa observationer på fältet och/ eller diskussioner i 

fokusgrupper skulle även det vara av stort intresse. Genom dessa typer av empiriinsamling 

tror vi att ytterligare dimensioner av överkonsumtionsfenomenet skulle kunna kartläggas, 

vilket i sin tur skulle kunna öka förståelsen kring överkonsumtions ytterligare.  
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7. Bilaga 1, Intervjuguide 

7.1 Riktlinjer för intervjufrågor 
Ålder: 

Kön: 

Kort bakgrundsbeskrivning: 

1. Hur ser dina konsumtionsvanor ut? Vilken typ av produkter lägger du mest pengar på varje 

månad? 

2. Är du nöjd med dina konsumtionsvanor eller vill du förändra dessa på något sätt? Om, ja, 

hur vill du förändra dina vanor? Om, nej, på vilket sätt är du nöjd med dem? 

3. Brukar du köpa saker som du egentligen inte ”behöver”? Om, ja, hur tänker du när du gör 

dessa inköp? 

4. Har du någon gång känt att du konsumerat eller shoppat för mycket? När, beskriv! 

5. Beskriv känslan av att ha konsumerat för mycket? 

6. Vad upplever du som överkonsumtion? 

7. Vid vilka tillfällen upplever du att du överkonsumerar? 

8. Upplever du att överkonsumtion som positivt eller negativt? 

9. Upplever du att konsumtion gör dig lycklig? Beskriv! Om, ja, ökar lyckokänslan ju mer du 

konsumerar? 

10. Upplever du att din konsumtion påverkas av din omgivnings konsumtionsmönster? Jämför 

du dina konsumtionsvanor med andras? 

11. Upplever du att du konsumerar mer, än vad du annars hade gjort, på grund av 

marknadsföring och reklam?  

12. Har du någon gång känt stress i samband med konsumtion? Beskriv! 
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13. Anser du att ökad konsumtion och överkonsumtion är positivt eller negativt för samhället? 

Förklara! 

14. Hur fattar du beslut kring din konsumtion? Vilka aspekter såsom pris, kvalitet, design, 

varumärke eller olika typer av märkningar (krav, rättvismärkning etc.) väger du in vid köp av  

a) livsmedel 

b) kläder 

c) teknikprodukter 

 

 

 

 

 


