
Lunds Universitet

Sociologiska institutionen

        KONSUMERA MERA
En studie om den unga storstadsbons konsumtion 

Författare: Hanna Svahn

Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp

Vårterminen 2015

Lunds universitet, sociologiska institutionen 

Handledare: Birgitta Ericson



ABSTRAKT

Författare: Hanna Svahn

Titel: Konsumera mera – En studie om den unga storstadsbons konsumtion

Kandidatuppsats: SOCK04, 15hp, Lunds  universitet

Handledare: Birgitta Ericson

Sociologiska institutionen, vår- och höstterminen 2014-2015

Konsumtionen har ökat 25 % de senaste tio åren och har blivit en allt viktigare del i individens liv. 

Den ökade konsumtionen innebär både fördelar och nackdelar för individen. Uppsatsens syfte är att 

diskutera vilka anledningar och motiv det finns för den unga  storstadsbon i Sverige att   konsumera. 

Syftet är även att  se om det finns samband mellan konsumtion och identitet.  Metoden som har 

använts i uppsatsen är semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och fyra män mellan 25-40 år.  

Teorin som har  använts  för  att  analysera empirin i  uppsatsen är Zygmunt Baumans teorier  om 

konsumtion,  konsumtionssliv  och konsumtionssamhället  samt   Erving  Goffmans dramaturgiska 

modell. Resultatet i studien visar på att det finns flera olika motiv till att den unga storstadsbon 

konsumerar. Bland dessa är konsumtionssamhällets egenskaper, det stora utbudet på marknaden, att 

individen påverkas av sin omgivning samt  att konsumtionen ofta görs av automatik utan större 

eftertanke. Ett annat motiv till konsumtion är att individen vill hitta och ge uttryck för sin identitet,  

vilket även visar på att det finns tydliga samband mellan konsumtion och identitet.

Nyckelord:  konsumtion – konsumtionssamhälle – identitet –  Zygmunt Bauman – Erving Goffman
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1.  Inledning
I detta inledande avsnitt presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Dessutom 

en redogörelse av teorikoppling, definitioner av begrepp och tidigare forskning.

1.1  Introduktion

Enligt  Konsumtionsrapporten  2014,  som  ges  ut  av  Centrum  av  konsumtionsvetenskap  vid 

Göteborgs universitet, uppgick de svenska hushållens totala konsumtion till 1707 miljarder kronor 

under  år  2013  vilket  är  en  ökning  med  24% jämfört  med  20031.  Konsumtionen  har  i  dagens 

moderna och rika västvärld blivit en livsstil där den kräver mycket tid, engagemang och resurser. 

Shoppingen  har  blivit  ett  nöje  i  sig  och  inbegriper  mycket  mer  än  att  bara  införskaffa  det  

nödvändigaste man behöver.  Konsumtionen har blivit en viktig del i vårt moderna västerländska 

samhälle, som av Zygmunt Bauman benämns konsumtionssamhället. Enligt Konsumtionsrapporten 

2014 beror hushållens ökade konsumtion främst på strukturella och sociala faktorer och inte på den 

enskilda individens konsumentbeteende2. Jag är i min uppsats intresserad av att ta reda på varför 

den  enskilda  individen  konsumerar  och  om  det  finns  något  samband  mellan  konsumtion  och 

identitet. Mitt valda uppsatsämne är sociologiskt relevant då det berör individens beteende, identitet 

och relationer. 

1.2  Syfte

Syftet med denna uppsats är att diskutera unga (25-40 år) kvinnor och mäns konsumtion. Syftet är 

att med hjälp av intervjuundersökningar och med stöd av Zygmunt Baumans och Erving Goffmans 

teorier  diskutera vilka  motiv det  finns  för unga storstadsbor att  konsumera.  Syftet  är  även att 

diskutera om det finns något samband mellan  konsumtion och identitet och vilken påverkan dessa 

har på varandra.

1  Konsumtionsrapporten 2014:14
2  Konsumtionsrapporten 2014:9
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1.3  Frågeställningar

• Vilka motiv finns det för den unga (25-40 år) storstadsbon i Sverige att konsumera?

• Finns det något samband mellan konsumtion och identitet?

1.4  Avgränsningar

Studiens fokus är att undersöka hur konsumtionen ser ut hos kvinnor och män i åldern 25-40 år som 

bor i  storstäder i  Sverige.  Anledningen till  detta val av studiens fokus är bland annat enligt en 

rapport från 2008 av Regionplan- och trafikkontoret i Stockholms län3. I rapporten framkommer det 

att storstadsbor är en av de samhällsgrupperna som konsumera mest, detta bland annat på grund av 

att det finns ett större utbud i städerna där lockelsen är starkare och för att deras utbildningar och 

därmed ofta inkomster är högre.  Uppsatsens fokus är att undersöka unga kvinnor och män i åldern 

25-40 år, detta för att avgränsa studien. Mitt personliga intresse att studera just dessa är att jag själv 

är en ung storstadsbo och känner att jag har lättare att både hitta personer att intervjua samt att jag  

även lättare kan relatera till dessa.   

1.5  Definitioner

I följande avsnitt definieras återkommande begrepp i uppsatsen för att undvika missförstånd och för 

att förtydliga. Konsumtion är ett begrepp med varierande definitioner. I den här uppsatsen är det den 

privata konsumtionen som undersöks, det vill säga hushållens och individens konsumtion. Ordet 

konsumtion kommer från det latinska språket och betyder ”slutlig användning (förbrukning) av 

varor och tjänster”4. Sociologen Zygmunt Bauman beskriver konsumtion som något trivialt och 

som görs dagligen, ofta rutinmässigt utan någon större planering och som en ofrånkomlig del av 

livet för de flesta5. Bauman talar om begreppen konsumtion och konsumism, där det förstnämnda 

beskrivs som ett drag och en syssla hos enskilda människor och det sistnämnda som en egenskap 

3 Rapport 10:2008, Livsstilar och konsumtionsmönster i Stockholmsregionen – ett regionalt utvecklingsperspektiv

4 http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsumtion 
5 Bauman 2008:33
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hos samhället och en del av konsumtionssamhället6.  I denna uppsats undersöks hur unga 

storstadsbor konsumerar, köper och shoppar. Identitet är ett begrepp med många komponenter; det 

handlar om hur individen ser på sig själv och vilken plats individen tar respektive får i den sociala 

gruppen. Personliga karaktärsdrag och egenskaper är en annan del, likaså ens värderingar och 

tankar. Individens bakgrund och attribut som kön, etnicitet och utseende spelar också roll för 

identiteten. Identiteten skapas när man är barn och formas mer eller mindre under hela livet efter 

individens erfarenheter och upplevelser. Många individer strävar efter att ”söka” efter sin egen 

identitet7. 

1.6  Teorianknytning 

Teorier som jag har valt att använda i denna uppsats är sociologen Zygmunt Baumans  teorier om 

konsumtion och konsumtionssamhället. Motiveringen till val av teori är att efter inläsning på ämnet 

känns Bauman som lämpligast och mest relevant då uppsatsens syfte är att diskutera konsumtionen 

och Bauman fångar in de aspekter i sin bok Konsumtionssamhället som jag vill undersöka det vill 

säga motiv till konsumtion och identitet. Ovanstående bok är relativt ny (2008) till skillnad från 

många andra böcker som jag har övervägt, vilket även talar för dess lämplighet. Under läsandet av 

Bauman upplever jag honom som kritisk till utvecklingen av konsumtionen och samhället, vilket 

även det gör att jag föredrar hans teorier. Som tillägg till Bauman har jag använt mig av sociologen 

Erving Goffman dramaturgiska  modell, framförallt begreppen framträdande, fasad och de främre 

respektive bakre regionerna som jag tycker är passande att använda på konsumentens beteende i 

uppsatsens analys när det rör identitet och rollskapande. Bägge teoretikerna är sociologer vilket 

känns passande för uppsatsen, jag har även läst andra studier med ovannämnda kombination av 

teoretiker med gott resultat.

6 Baman 2008:36
7 Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith 2012:501
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1.7  Tidigare forskning 

I detta stycke presenteras tidigare gjord forskning som är relevant för den här uppsatsen .

Jag konsumerar alltså finns jag är titeln på  Tove Bonnedal och Anna Linds (2009) magisteruppsats 

vid Göteborgs universitet. I studien har de intervjuat högutbildade 80-taliser i syfte att undersöka 

deras konsumtionsrelaterade attityder och värderingar. Det teoretiska ramverket består av teorier av 

bland  annat  Rokeach,  Solomon  och  Parment.  Resultatet  i  studien  visar  på  att  80-talister  ser 

konsumtionen som självklar. Många har en hög konsumtion och de konsumerar för att skapa och 

visa sin identitet. Ett citat från uppsatsen: ”Deras (80-talisternas, egen anmärkning) shopping slår  

rekord år efter år och att betala på kredit ses som ett bra alternativ.” 8.  I studien om 80-talisterna 

beskrivs ett ”köp och släng” tänk där konsumenten kan byta soffa och möbler ofta tack vare IKEAs 

låga priser. 80- talisterna använder konsumtion till sitt identitetsprojekt och ser shoppingen som en 

livsstil.  Metoden som valts är intervjuer och resultatet i studien är bland annat att de tillfrågade 

använder konsumtionen för att skapa och visa sin identitet9.  

Den amerikanska konsumentbeteendeforskaren Russel Belk (1988) har skrivit om tillhörigheternas 

betydelse  för  skapandet  och  bilden  av  den egna identiteten.  I  The extented  self menar  han att 

tillhörigheter och ägodelar som individen konsumerar blir en del av ”the extended self”, det vill 

säga det utvidgade jaget. Detta innebär att konsumenten upplever att tillhörigheterna som man äger 

är en del av en själv.  Enligt Belk är denna förståelse om tillhörigheternas betydelse för individen en 

förutsättning för alla studier av konsumtion och konsumtionsbeteende10 vilket jag tar till mig under 

uppsatsarbetet. 

Orvar Löfgren (2007), professor i etnologi vid Lunds universitet, har studerat vad som är lagom 

konsumtion och vad som är överkonsumtion. Han menar att den debatten definieras av tidsandan, 

moraliska frågor och vilka förutsättningar människan står inför. Enligt Löfgren innebär konsumtion 

många olika saker; att önska, längta, begära, behöva, förvärva, äga, bruka, förbruka och exponera. 

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där människan lever för konsumtion och att samhället består av 

habegär och köplust. Det finns stora nackdelar med den överdrivna konsumtionen enligt Löfgren, 

exempelvis kan den leda till rastlöshet, tidsbrist och negativa känslor som ångest och depressioner. 

För  att  åstadkomma  förändringar  i  hushållens  konsumtionsbeteenden  krävs  bland  annat  mer 

eftertänksamhet i samhällsdebatten och öppna diskussioner om konsumtion och vad den innebär för 

8 Bonnedal och Lind 2009:18
9 Bonnedal och Lind 2009
10 Belk 1988
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individen11.

Lars  Kaijser  (2010),  docent  i  etnologi  vid  Stockholms  universitet  och  Jacob  Östberg  (2010), 

professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet,  har tillsammans skrivit boken Konsumtion 

och de håller med om att konsumtion har blivit ett fenomen att räkna med och menar bland annat att 

”det  har  skett  en explosion av  konsumtionsaktiviteter  i  vårt  postmoderna samhälle”12.  I  boken 

Konsumtion talar författarna bland annat om konsumtionens framväxt och att den har skett relativt 

långsamt.  Författarna  menar  att  konsumtionen  innehåller  en  djupare  mening  för  konsumenten 

genom bland annat att vara ett verktyg för konsumenten att tolka sin omvärld. Kaijser och Östberg 

talar även om identiteten i relation till konsumtion och hur identiteten har blivit mer flexibel då den 

kan  kopplas  till  konsumtionen;  ”Identitetsskapandet  har  alltså  blivit  en  reflexiv  process  där  

individer utför handlingar, såsom att köpa och använda visa produkter, för att de utgår från att  

dessa handlingar  kommer att tolkas av omvärlden på ett visst sätt13. Min uppsats fokuserar på unga 

människor boende i storstäder och om detta skriver Kaisjer och Östberg: Livet i stora städer bjuder  

in till aktivt  identitetsskapande på ett helt annat sätt än vad livet i mindre städer gör gör14. 

Mycket vill ha mer är en artikel av Mats Alvessons (2006), professor i företagsekonomi vid Lunds 

universitet. I artikeln skriver han om begreppet ”överflödssamhället” och  hur konsumtionen ökar 

och att varje generation har ungefär dubbelt så hög materiell standard än sin föregående generation. 

Han menar att konsumtionsökningen till stor del beror på  en ständig otillfredsställelse hos 

konsumenten.  Han menar även att en allmän ökning av ekonomiskt välstånd inte ger ökad 

tillfredsställelse men däremot att ha en sämre levnadsstandard än de flesta innebär ofta en lägre 

tillfredsställelse. Alvesson skriver om en ”ekonomisk grottekvarn” i samband med en amerikansk 

studie där resultatet visade på att att även fast deras konsumtion hade ökat så tyckte de tillfrågade 

ändå att de hade fått det materiellt sämre.  Detta förklarar Alvesson med att ”priset på ekonomisk 

tillfredsställelse ökar alltså i takt med tillväxten15”.  Anledningen till detta tycks bland annat vara 

anpassning till det man har och social jämförelse, inte sällan till de som har de bättre ekonomiskt 

ställt än en själv16.         

Tillsammans bidrar den utvalda tidigare forskningen till en god förförståelse för det fortsatta arbetet  

och läsandet av uppsatsen. Den tidigare forskningen tyder på att konsumtionen i samhället har ökat 

och att identiteten är nära sammankopplad med konsumtionen vilket jag kommer återkomma till i 

11  Formas/ Lövgren 2007:249-255
12 Kaijser och Östberg 2010:11
13 ibid:72
14 ibid:73
15 http://fof.se/tidning/2006/8/mycket-vill-ha-mer#overlay=tidning/2006/8/mycket-vill-ha-mer
16 ibid
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analysen.

2.  Teori
I teorin i uppsatsen kommer jag att använda mig av Zygmunt Baumans teorier kring konsumtion, 

konsumtionsliv och konsumtionssamhället. Detta i syfte att få en större förståelse och kunskap om 

hur konsumtionssamhället påverkar konsumenten. Jag vill också förstå konsumtionens påverkan på 

individen i det sociala livet där jag även använder mig av Erving Goffmans dramaturgiska modell 

på individens roller, fasad och framträdande.

2.1  Zygmunt Baumans konsumtionssamhälle

Zygmunt  Bauman (2008) beskriver  konsumtion som något  trivialt  och  som görs  dagligen,  ofta 

rutinmässigt  utan  någon större  planering  och som en ofrånkomlig  del  av livet  för  de flesta  17. 

Bauman talar om begreppen konsumtion och konsumism, där det förstnämnda beskrivs som ett drag 

och en syssla hos enskilda människor och det sistnämnda som en egenskap hos samhället och en del 

av  konsumtionssamhället18.  Bauman  menar  att  ett  av  de  mest  framträdande  draget  hos 

konsumtionssamhället är att konsumenterna har förvandlats till varor och försvunnit i havet av alla 

oräkneliga  produkter.  Han  skriver  att  ”konsumenternas  uppgift,  och  det  motiv  som framförallt  

driver dem till att ägna sig åt ständig konsumtion, blir därför att höja sig ur denna grå och matta  

osynlighet och intighet, skilja sig från den massa av obestämda föremål som ”flyter” med samma  

specifika vikt” och därmed fånga (de blaserade!) konsumenternas blickar”19. Förändringen i tid och 

rum  har  påverkat  konsumtionssamhället.  I  produktionssamhället,  som är  konsumtionssamhället 

föregångare, föredrogs säkerhet, trygghet och långsiktigt framför en mer snabb och direkt njutning 

som  konsumenten  kan  få  idag  på  grund  av  tekniska  utvecklingar  och  globaliseringen20. 

Konsumenten  vill  tillfredsställa  sina  behov snabbare  vilket  förkortar  både  varans  och  begärets 

17 Bauman 2008:33
18 ibid:36
19 ibid: 20
20 ibid: 37-39
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förväntade livslängd och ökar den totala konsumtionen.  En annan förändring är synen på varan, 

tidigare har man försökt laga varan i första hand men i dagens konsumtionssamhälle med de låga 

priserna slängs den gamla och en ny vara köps in, och då gärna en ny modell av varan. Slöseri och 

överskott är begrepp som Bauman skriver om och menar att det är en del av orsaken till den ökade  

konsumtionen21. 

Att  konsumtion  är  ett  betydelsefullt  fenomen  i  dagens  moderna  samhälle  verkar  Bauman  vara 

övertygad  om.  Men  varifrån  kommer  konsumenternas  enorma  lust  och  motivation  till  att 

konsumera? Enligt Bauman kommer detta behov bland annat av företag som försöker skapa nya 

behov hos konsumenterna att vilja ha något som konsumenten från början inte visste att den ville 

ha, vilket leder till att efterfrågan skapas. Men trots den ökade efterfrågan kommer utbudet alltid 

vara större, vilket även det skapar ett större ha-behov hos konsumenten 22. 

I dagens konsumtionssamhällen finns det en ständig icke-tillfredsställelse som driver konsumtionen 

och där konsumenten inte har möjlighet att bli nöjd, oavsett om det är det nya höstmodet, bostaden 

eller  nya maträtter som lockar.  Detta är  ett medvetet och önskvärt  drag i konsumtionssamhället 

”Konsumtionssamhället blomstrar så länge det lyckas göra sina medlemmars icke-tillfredsställelse  

(och därmed med dess egna ord, olycka) till ett evigt tillstånd” 23.

Bauman talar även om ”tvångsmässigt shoppande” som en slags ”ersättningsförströelse” där man 

förnekar eller skjuter undan betydelsefulla saker som man inte kan påverka till aktiviteter som inte 

betyder någonting och kan utföras utan större ansträngning. Desto mer man engagerar sig i det som 

inte betyder någonting så med tiden blir aktiviteten till slut betydelsefull för individen. Shoppingen 

blir även ett nöje eller en upplevelse i sig själv bort från vardagens tristess ”till skillnad från dem 

(vardagens rutiner, egen anmärkning) är turerna till köpcentra och gallerior expeditioner till  en  

annan värld som är helt annorlunda än resten av det dagliga livet, till ett ”annorstädes” där man  

under  en  kort  stund  kan uppleva  den  tillförsikt  och  ”autenticitet”  som  man  förgäves  söker  i  

dagrutinerna. Shoppingturerna fyller det tomrum som lämnats av de resor som fantasin inte längre  

företar till ett alternativt, tryggare, mänskligare och rättvisare samhälle 24. Konsumtionen innebär 

spänning och överraskningar för konsumenten och är en upplevelse för konsumenten att få variation 

bort från den ibland tråkiga vardagen.

När det kommer till vilka samband konsumtion och lycka har, refererar Bauman till en studie där 

21 ibid: 45- 48
22 Bauman: 2008:46-48
23 ibid: 57
24 ibid:183
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resultateten visar på att det bara är upp till en viss gräns som känslan av lycka kan ses öka med den 

disponibla inkomsten. Detta gäller bara över en viss tröskel och därefter ses inte något samband alls 

mellan inkomst och lycka. Företag och reklam vill gärna locka med lycka och framgång, att om 

man bara köper deras nya vara blir livet bättre. Detta ställer sig Bauman kritisk mot. Snarare visar 

de  västerländska  samhällena  på  negativa  faktorer  i  konsumismens  spår  där  stress,  ensamhet, 

depressioner och ångest ökar. Bland annat till följd av längre arbetsdagar  som konsekvenser efter 

att man måste arbeta mera för att kunna konsumera i den grad som man vill 25.

Ett  begrepp  som  är  nära  sammankopplat  med  konsumtion  enligt  den  tidigare  forskningen  är 

identitet. Identiteten tycks spela en betydande roll i konsumtionen och hur identiteten skapas och 

kommuniceras genom konsumtionen. Bauman är inne på samma spår och menar att i det flytande 

moderna  konsumtionssamhället  så  är  identiteten  ett  pågående  ”projekt”  och  inte  ”given”  eller 

bestämd och att den kan ändras många gånger om med hjälp av konsumtion” självidentifieringens 

process sker och dess resultat demonstreras med hjälp av synliga ”tecken på tillhörighet” som i  

regel kan erhållas i butikerna” 26. Det är inte heller bara den egna identiteten som förändras utan 

snarare är det ideal och normer som ändras och som konsumenten vill efterlikna. Bauman talar 

bland annat om begreppet ”kommodifiera sig” vilket innebär att ”göra om sig till attraktiva varor” 
27. Målet med förändringen är att byta upp sig och förbättra sin identiteten. Varorna bär mer än sina 

prisetiketter  och  Bauman  skriver  följande:”Konsumtionssvaror  är  sällan  eller  aldrig  

”identitetsneutrala”; de kommer ”försedda med identitet” 28. Där han menar att konsumenten köper 

och  konsumerar  fram  en  identitet.  Vidare  anser  Bauman  att  människan  aldrig  nöjer  sig  med 

”möjligheten att bli någon annan” och att ”byta jag genom att ta på sig kläder” finns alltid där 29. 

Anledningen till denna besatthet att manipulera identiteten beror på att man vill öka känslan av 

lycka och minska osäkerheten kring ovissheten. Även när det gäller identiteten (som med varorna i 

föregående  avsnitt)  finns  det  en  risk  att  konsumenten  aldrig  blir  nöjd  eller  tillfredsställd  med 

identitetsbyggandet då det hela tiden kommer ut nya och bättre identiteter på marknaden och likaså 

att idealet förändra 30. 

När det kommer till grupptillhörighet menar Bauman att i konsumtionssamhället har grupperna

ersätts av svärmen. Svärmar är oberoende, tillfälliga, icke-hierarkiska och mest bara summan av

delarna och inte lika betydelsefull som grupper ofta kan vara. I svärmen finns heller varken något

25 Bauman: 2008: 54-55
26 ibid:94
27 ibid: 125
28 ibid:128
29 ibid 128
30 ibid: 128
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utbyte eller samarbete och tryggheten i svärmen som upplevs beror av antalet; att om så många

följer efter svärmen borde det vara något bra. Följande mening av Bauman beskriver svärmen som

”ett antagande att så många kännande tänkande och fritt väljande människor inte kan låta sig

luras”33”. Konsumenten köper varan för att ”alla andra” köper den med tanken att det måste vara en

bra produkt eftersom alla andra köper den 34. Trots svärmarna som ersatt grupperna till stor del finns 

grupperna fortfarande kvar. Grupperna inom konsumtionen har blivit svagare som en konsekvens av 

att konsumtion är en ensam aktivitet även om man gör tillsammans med andra. Oavsett vad så är 

grupptillhörigheten fortfarande viktig för konsumenten som individ då det är en trygghet att känna 

att man är medlem och accepterad i en grupp.

2.2  Erving Goffmans dramaturgiska modell

I boken Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik 31  skriver Erving Goffman (2009) 

om det dramaturgiska perspektivet/modellen där namnet på modellen kommer ifrån teatern då han 

menar att samhället där människor möts har stora likheter med en teaterscen. Goffman talar om att 

alla individer i integrationen med andra individer tar sig an en roll med syftet att förmedla ett önskat 

intryck  till  sin  publik,  som utgörs  av  andra  individer  i  integrationen.  Goffman definierar  detta 

”framträdande” som han kallar det. som ”den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet  

tillfälle  som  tjänar  till  att  på  ett  eller  annat  sätt  påverka  någon  av  de  andra  deltagarna”32. 

Framträdandet sker på två olika sätt; dels i det främre regionerna (frontstage) och dels i de bakre 

regionerna (backstage). Precis som på en teaterscen där de förstnämnda är själva scenen och de 

bakre regionerna är bakom kulisserna. En region definierar Goffman som ”vilket ställe som helst  

som till en viss grad är avgränsat av perceptions- eller varseblivningsbarriärer”33 regionerna är 

alltså skilda från varandra av olika perceptionsbarriärer.  Individen /aktören spelar sin roll  i  den 

främre regionen  och i  den bakre regionen kan individen vara sig själv och reflektera över sitt 

framträdande innan han eller hon ska inte den främre regionen igen34. ”Fasad” är ett annat begrepp 

som Goffman talar om som han menar är ”den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt  

31 Goffman 2009
32 Goffman 2009:23
33 ibid: 97  
34 ibid 97-98
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eller omedvetet används av individen under hans framträdande”35. Fasaden kan antingen vara upp 

till  individen  själv  att  bestämma  eller  komma  med  en  viss  social  grupp,  exempelvis  enligt  de 

förväntningar som finns sedan tidigare enligt den sociala normen hur en viss grupp eller person bör 

vara.  Under framträdandet sker samtidigt en ”idealisering” av denna, det vill säga att framträdandet 

formas och ändras för att passa in i respektive gällande samhälle och social grupp. I samband med 

detta talar Goffman om ”teckningsutrustningen” som är resultatet av idealiseringen och vars syfte 

är att göra det egna framträdandet mer fördelaktig. Inom teckningsutrustning finns ”statussymboler  

genom vilka man uttrycker materiellt välstånd36. För att relatera till konsumtion är ett exempel på 

begreppet att flera ur samma grupp, exempelvis överklassen konsumerar och bär en märkesväska 

som då blir en statussymbol inom gruppen. Detta kan göras av både medlemmar i gruppen men 

även av utomstående för ett de vill efterlikna och accepteras av gruppen.

3.  Metod
I detta avsnitt presenteras uppsatsens undersökningsdesign och tillvägagångssätt. Därefter förs en 

diskussion  kring  validitet  respektive  reliabilitet  och  avslutningsvis  resonemang  kring  etiska 

överväganden i uppsatsen.

3.1 Kvalitativ studie

Denna uppsats är  en kvalitativ studie där studiens metod syftar till  att  försöka förstå meningen 

utifrån  individens  eget  perspektiv  och  med  målet  att  beskriva  den  meningen  individen  själv 

tillskriver och ser sin tillvaro37. Vid kvalitativa studier är det orden som ligger i fokus, till skillnad 

mot  kvantitativa  studier  då  det  är  siffror  som analyseras38.  Med  tanke  på  uppsatsen  syfte  och 

frågeställning har kvalitativ studie varit det enda självklara alternativet för mig då det snarare är 

individers  berättelser  och  beskrivningar  som  är  aktuellt  än  exempelvis  statistik.  Målet  med 

35 ibid: 28
36 Goffman 2009: 39-40
37 Teorell och Svensson 2007:10-11
38 Bryman 2008:340
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uppsatsen  är  att  besvara  frågeställningen  och  att  diskutera  kring  varför  den  unga  (25-40  år) 

storstadsbon vill konsumera. 

Målet med uppsatsen är inte att generera teori eller att kunna göra generaliseringar på liknande 

områden eller personer, utan uppsatsen bör snarare betraktas som teorikonsumerande.

3.2  Genomförande av studien

Jag inledde arbetet med uppsatsen med litteraturstudier över mitt vada forskningsområde, det vill  

säga konsumtion. Jag sökte litteratur, artiklar och teorier på databaser på internet som exempelvis 

Libris och Google schoolar, och på bibliotek som kunde anknyta till min studie. Sökord som jag 

använda mig av var konsumtion, konsumtionssamhälle samt motsvarande engelska ord. 

Valet  av  metod  och  sättet  att  samla  in  empiriskt  material  har  bestått  i  denna  uppsats  av 

intervjuundersökningar.  Den  kvalitativa  forskningsintervjun  syftar  till  att  se  världen  från 

undersökningspersonernas synvinkel och att skapa en mening med bakgrund av deras erfarenheter. 

Forskningsintervjun  innehåller  vardagslivets  samtal  men  är  ett  professionellt  samtal39.  Inför 

intervjuerna  har  jag  upprättat  en  intervjuguide  med  förutbestämda  teman  och  frågor  som 

överensstämmer  med  uppsatsens  syfte  och  frågeställning40.  Detta  har  jag  gjort  för  att  i  förväg 

tydliggöra för mig själv vad jag vill få ut av intervjuerna samt för att underlätta vid intervjuerna och 

vid analysen av materialet.  Intervjuerna har varit semi-strukturerade intervjuer som inger en större 

flexibilitet för den som utför intervjuerna41. Urvalet har gått till genom bekvämlighetsurval då jag 

har frågat runt i min bekantskapskrets på de personer som stämmer överens med uppsatsens syfte 

det vill säga är mellan 25-40 år  och bor i en storstad i Sverige. Jag har försökt hitta personer med 

olika intressen och livsstilar för att personerna som intervjuats inte ska vara alltför homogena. Efter  

urvalet har jag genomfört intervjuer i ett personligt möte en i taget med åtta personer, fyra kvinnor 

och fyra män. Vid varje intervju har jag antecknat noggrant och därefter renskrivit direkt efteråt för 

att minska risken för missförstånd.  Anledningen till att jag valde intervju som metod var på grund 

av att jag ansåg att det vore det lämpligaste sättet att besvara frågeställningen och tillräcklig med 

tanke på uppsatsens syfte. Jag var även ute efter individers personliga syn på fenomenet som jag 

undersökte och då kändes intervjuer som det självklara valet. Eventuella alternativ till val av metod 

39 Kvale och Brinkmann 2009:17-18
40 Bilaga 1: Intervjuguide
41 Bryman 2009:301
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hade kunnat vara observation eller en litteraturstudie över tidigare undersökningar som har gjorts 

om  konsumtionsbeteende  och  konsumtionsvanor.  Utöver  intervjuundersökningen  har  jag  även 

ägnat mig åt litteraturstudier för att få mer information och kunskap om ämnet samt för att hitta 

relevant teori att kunna jämföra den insamlade empiriska materialet med. Jag har i stort sätt följt 

ordningen i uppsatsen under arbetet med denna, förutom med teorin och den tidigare forskning som 

jag har kompletterat efter synpunkter från handledaren.

3.3  Analys av materialet

När jag genomfört analysen har jag läst igenom materialet från alla intervjuer ett flertal gånger för 

att  inte  missa  någonting och försökt  att  ”lära  känna”  texten.  Jag har  även haft  möjligheten att 

dubbelkolla med personerna som jag har intervjuat om det skulle ha varit några oklarheter. Jag har

sedan upprättandet av intervjuguiden några förutbestämda teman som jag funderat särskilt mycket 

kring och som jag använt mig av i analysen42. Något jag ångrar att jag inte gjorde var att spela in 

intervjuerna på en bandspelare eller liknande vilket hade underlättat under analysen, dock hade jag 

antecknat  flitigt  under  intervjuerna och direkt  efter  avslutad intervju renskrivit  intervjun för att 

minska risken för missförstånd. Inför analysen valde jag ut citat från intervjuerna som jag ansåg 

vara särskilt betydelsefulla och belysa något speciellt som jag ville föra fram. Därefter gick jag 

tillbaka  till  teorin  för  att  hitta  likheter  eller  skillnader  med  fenomenet  i  citatet  för  att  kunna 

diskuteras dessa i analysen. Jag tycker att analysen var den svåraste delen av uppsatsarbetet och i 

efterhand kan jag känna att den inte riktigt blev som jag förväntat mig innan även om den dock har 

en del bra delar och jag är nöjd med resultatet.  

3.4  Validitet och reliabilitet

I studier är det viktigt att berätta om de olika stegen i genomförande av arbetet med uppsatsen, detta  

för att göra uppsatsen enkel att kontrollera och för att se om det blir samma resultat nästkommande 

gånger och även för att verifiera att det är verkligheten och sanningen som kommer fram 43. Teorell 

42 Bilaga 1: Intervjuguide
43 Teorell och Svensson 2009:53-55
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och  Svensson  skriver  följande  om  dessa  två  begrepp:  ”Man  brukar  säga  att  frånvaron  av 

systematiska mätfel är detsamma som god validitet, medan frånvaron av osystematiska mätfel är  

definitionen av god reliabilitet”44. Denna uppsats syftar till att ta hänsyn till validitet och reliabilitet. 

Detta  görs  bland  annat  genom  detta  metodavsnitt  där  genomförandet  och  tillvägagångssättet 

planeras  och  beskrivs  utförligt.  Utöver  detta  finns  det  mycket  att  fundera  på  för  mig  som 

uppsatsförfattare som har en begränsad erfarenhet och kunskap om uppsatsarbetet. Jag har försökt 

att kompensera min brist på erfarenhet om uppsatsarbete med inläsning av relevant litteratur på 

området.  Trots  detta  föreligger  flera  riskområden  där  uppsatsens  kvalitet  kan  gå  förlorad.  Att 

uppsatsen undersöker vad den strävar till att undersöka är en viktig del när det kommer till validitet 

och reliabilitet, för att försäkra mig om detta har jag bland annat i uppsatsens inledning definierat 

återkommande begrepp i uppsatsen. Det finns även en risk att jag vid insamlandet av materaial, det 

vill säga i intervjun tolkar  intervjupersonen fel vilket kan få konsekvenser i analysen. Då jag inte 

har möjlighet att återge alla detaljer från intervjuerna får jag hoppas att citaten som återges ger en 

rättvis och sann bild av intervjupersonernas tankar och känslor. Jag har även upprättat och använt 

mig av en intervjuguide så att  personerna som jag har intervjuat har fått  möjlighet att  svara på 

samma frågor.

3.5  Etiska överväganden

Etiska överväganden är en viktig del att ta hänsyn till under arbetet med uppsatsen. Grundläggande 

etiska  överväganden  handlar  om  integritet,  frivillighet,  anonymitet  och  konfidentialitet.  Etiska 

principer  som  gäller  inom  den  svenska  forskningen  inbegriper  följande;  informationskravet, 

samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet45.  Uppsatsen  följer  ovanstående 

rekommendationer  gällande  etiken.  Intervjupersonerna  har  blivit  informerade  om  uppsatsen  i 

förväg, de förblir anonyma och deras deltagande har varit fullt frivilligt. Vid intervju- tillfällena har 

vi varit ensamma och vid  lugna platser för att intervjupersonen ska känna sig bekväm och kan 

öppna sig. Konsumtion kan anses vara en känslig fråga då det berör ens privata ekonomi. Individen 

berättar om privata val som man gör och som av andra kan anses vara rätt eller fel. Likaså kan 

identiteten vara en känslig sida att visa upp och tala om på en djupare och mer sårbar sida av sig  

44 ibid:57
45 Bryman 2009:440-441
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själv som man kanske inte är bekväm med.

4.  Analys
I  denna  del  sammanställs  och  analyseras  uppsatsens  insamlade  empiri  med  teorin  i  en  analys. 

Empirin presenteras i form av noggrant utvalda citat från intervjuerna.

4.1  Konsumtion

Konsumtion  är  ett  betydelsefullt  fenomen  enligt  både  den  tidigare  forskningen  och  teorin  i 

uppsatsen. Stycket behandlar begreppet ”konsumtion” och upplevelser av denna enligt empirin. 

”Shoppingen är jätteviktig för mig, jag köper mycket, går i butiker, pratar  

med vänner om  saker man köpt eller ska o vill ha och surfar på nätet för  

inspiration, planerar och drömmer. Jag är som nöjdast när jag hittat nåt  

plagg som jag vet är hypat men som är snäppet snyggare och har något lite  

annorlunda. Och gärna till rea så att jag kan jag köpa mer!”  /Erica, 28 år

”Jag köper för  att  jag kan.  Skulle  jag tjäna mer skulle  jag förmodligen  

shoppa ännu mer.”  /Niklas, 32 år

Citaten  ovanför  bekräftar  vad  bland  andra  Bauman  (2008)  och  Löfgren  (2007)  säger  om  att 

konsumtionen  är  en  betydelsefull  del  av  av  livet.  Individen lever  sitt  liv  som en konsument  i  

konsumentsamhället. Bauman menar att konsumtionen i konsumtionssamhället är en aktivitet som 

pågår ständigt på flera olika nivåer. Han talar om att man både vill visa tillhörighet och närhet med 

andra i sin grupp  genom konsumtionen men att konsumenten även samtidigt vill hitta en vara som 

utmärker sig och på så sätt  skilja sig ur mängden. Varan eller det man vill kommunicera med varan 

får dock inte vara alltför avvikande från normen  vilket kan leda till utanförskap i gruppen.
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”Jag köper mycket på nätet, framförallt kläder, skor, inredning och mindre  

saker, och ja även resor såklart. Det är så lätt, smidigt och det finns ofta  

rabattkoder som lockar och så kan man ju ofta ångrar sig, även om jag dock  

inte alltid brukar orka skicka tillbaka det jag handlat. Sen går det ju ofta  

väldigt snabbt oavsett om det är från Ebay  (där man kan handla från hela 

världen, egen anmärkning)” / Malin, 35 år

Enligt  Bauman  (2008)  är  globaliseringen  och  tekniska  utvecklingar  som  Internet  några  av 

anledningarna till att konsumtionen och framförallt ökningen av denna är möjlig. Att det har blivit 

mer konkurrens bland företagen om konsumenternas uppmärksamhet leder till att det alltid finns 

flera erbjudanden att nappa på istället för att som tidigare när det fanns ett par utförsäljningar per år.  

Bauman menar att även om efterfrågan ökar med konsumenternas begär kommer utbudet alltid vara 

störst vilket får konsumenten att konsumera mera då varorna finns tillgängliga. Konsumenternas 

tålamod har förändrats i konsumtionssamhället och de är vana att få dem relativt snabbt vilket gör 

att de inte vill vänta onödigt länge och istället konsumerar varor spontant och snabbare än vad man 

tidigare har gjort, före konsumtionssamhällets tid. 

”Jag hittar inspiration till shoppingen från mina vänner men mest av typ  

tidningar och bloggar, där det står om nya trender men också reklam såklart  

om nya produkter.” /Erica, 28 år

Media på olika sätt verkar ha en betydande roll i individens konsumtion och tankar kring denna. 

Överallt man går, speciellt i storstäderna, finns övertalande budskap på bilder, reklam, tidningar, 

internet med mera. Marknadsförare på företagen gör allt för att skapa nya begär hos konsumenten 

och skapa illusioner om hur individen bör konsumera, se ut och bete sig. Bauman (2008) menar att 

dessa  behov  som både  finns  sedan  tidigare  och  nya  som skapas  riskerar  att  aldrig  kunna  bli 

fullständigt  tillfredsställda  vilket  är  ett  av  konsumtionssamhällets  kännetecken  och  får 

konsumtionen att öka ännu mer. Detta håller även 
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4.2  Motiv till konsumtionen 

Detta stycke i analysen behandlar frågeställningen vilka motiv det finns för unga storstadsbon att  

konsumera.

”Om jag inte har något planerat en lördagsförmiddag åker jag alltid ner på  

stan eller till köpcentrumet och tar en fika och går runt i affärer, jag älskar  

det!” /Johanna, 25 år

Enligt bland andra Bauman (2008) och Bonnedal och Lind (2009) har konsumtion och shopping har 

blivit ett nöje och en livsstil i sig själv. Det finns givetvis flera olika anledningar till varför man 

väljer  att  göra  det  men  Bauman  talar  om ett  ”tvångsmässigt  shoppande”.  Det  ”tvångsmässiga 

shoppandet”  är  en  typ  av  ”ersättningsförströelse”  och  han  menar  att  man  ägnar  sig  åt  sådana 

aktiviteter dels för att fylla ett tomrum i sig och dels som en flykt ifrån andra områden i livet man 

inte kan kontrollera eller påverka. Desto mer engagemang och tid (och pengar!) man lägger ner i, 

den  från  början  meningslösa,  aktiviteten  desto  mer  mening får  den.  Vidare  menar  Bauman att  

turerna till köpcentrum är ett sätt för konsumenten att fylla tomrummen inom sig och att se och 

uppleva andra vyer än tristessen i vardagslivet.

”Jag shoppar ofta för att jag tröttnat på det jag har sen tidigare, exempelvis  

nu köpte jag senaste Iphonen. Även fast jag har den föregående Iphonen  

som är typ lika bra. Men den här nya har lite bättre kamera och känns ny  

och fräsch och alla andra har också den. men nu hörde jag att dem snart  

släpper en ny Iphone så får väl se.”  /Mattias, 35 år

Citatet ovanför visar att konsumenten har svårt att nöja sig och vill ha något nytt, då konsumenten 

är medveten om att det alltid kommer ut nya och bättre upplagor på marknaden. Att ”alla andra” har  

varan  minskar  inte  begäret,  utan  tvärtom.  Bauman  (2008)  talar  om  ”svärmen”  som  finns  i 

konsumtionssamhället och som legitimerar konsumtionen genom tanken att om ”alla” (allmänheten) 

har något så är det något bra vilket ökar begäret. Enligt bland annat Alvesson (2006) jämför sig 

konsumenten med andra i samhället, inte sällan med dem som har de bättre än en själv, och tiden 

han eller hon lever i och där kan man se hur nivåerna för konsumtionen höjs kontinuerligt. Goffman 
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menar att det finns olika ”fasader” som individen vill visa upp för att framstå mer fördelaktig inför 

både sig själv men främst för andra, därför är andras åsikter  väldigt viktiga. I citatet ovan kan man 

även se den otillfredsställelse som enligt Bauman finns i konsumtionssamhället kontinuerligt hos 

konsumenten.  Löfgren  (2007) talar  om en ”överkonsumtion” i  samhället  men att  denna  står  i 

jämförelse till andras konsumtion och om ”alla andra” har lika stor konsumtion anses det vara mer 

accepterat.

”Jag är nog ganska medveten om att många av sakerna jag konsumerar blir  

jag lurad av företag att handla och egentligen inte har något behov för.  Men  

ändå gör jag det och förmodligen kommer fortsätta med. Varför inte liksom  

om jag har råd med det?” /Noora, 36 år

Intervjuerna tyder på att att majoriteten är relativt medvetna om deras överdrivna och ”onödiga” 

konsumtion men gör inga direkta försök att hejda den. Det finns tendenser på att man reflekterar 

över sin konsumtion men inte på ett djupare plan. ”Varför inte liksom?” Om det gör en glad och 

inte, till synes, innebär några större negativa följder så kan man fortsätta likadant. Människan är en 

vanemänniska  och  det  verkar  krävas  mycket  reflektion  och  stora  förändringar,  enligt  Löfgren 

(2007), för att det ska till en förändring och en minskning av konsumtionen. 

 ”Ja, jag skulle nog säga att jag blir glad och lycklig av att handla och att använda det  

jag har köpt. Eller jag blir ju glad och känner mig nöjd. Men ibland, speciellt när jag  

handlat mycket, typ onödiga saker, så kan jag få ångest efteråt. Ångesten kan också  

komma lite då och då när jag ser hur mycket prylar man har överallt hemma men det  

sjuka är att ändå vill jag ha mer.”  /Malin, 35 år

Att konsumera inte inger lycka är Alvesson (2006), Löfgren (2007),  och Bauman (2008) överens 

om. Resultatet från studier visar på att konsumtionen ger bara lycka till en viss gräns och därefter 

anses känslan av lyckan inte öka i  takt med den höjda inkomsten och därmed antaget en ökad 

konsumtion. Det finns även nackdelar med konsumtionen, där ångest och depressioner är något man 

kan  drabbas  till  följd  av  ekonomiska  problem.  Även  känslor  av  tomhet  och  ensamhet  kan 

förekomma där konsumtionen kan isolera konsumenten genom att han eller hon exempelvis måste 

arbete längre för att kunna finansiera sin höga konsumtion.
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”Nej, om något går sönder eller inte går att använda länge så köper jag  

oftast  nytt.  Eller om det är något dyrare funderar jag på möjligheten att  

laga det. Men ibland till exempel när min dator gick sönder blev jag faktiskt  

lite glad för då hade jag verkligen en anledning att köpa en nyare och bättre  

dator som jag länge velat.” /Richard, 30 år

Enligt  Bauman  (2008)  har  man  tidigare,  bland  annat  i  konsumtionssamhällets  föregångare 

produktionssamhället,  försökt  laga  och reparera  varor  men i  dagens  konsumtionssamhälle,  med 

”köp och släng” filosofin, köper konsumenten oftast en ny vara istället för att försöka reparera den 

gamla. Vilket är möjligt på grund av de efter omständigheterna låga priserna, ibland kan det till och 

med vara billigare att köpa en helt ny produkt. När man samtidigt köper nytt så passar man gärna på 

att köpa en ny förbättrad modell eftersom den helt enkelt finns tillgänglig.

 

4.3  Konsumtion och identitet

Som både den tidigare forskningen och teorin visar på finns det tydliga samband mellan konsumtion 

och identitet. I detta stycke försöker jag bekräfta det med hjälp av vad som kommit fram i empirin. 

Stycket  handlar  om frågeställningen  huruvida  det  finns  ett  samband  mellan  konsumtionen  och 

skapandet och framställandet av identiteten.

”När jag lägger upp varorna på bandet (i mataffären) kan jag ibland tycka  

att det är pinsamt att handla varor på extrapris. Jag älskar att fynda men jag  

vill helst inte att alla ska veta om det.” /Johanna, 25 år

Både Bauman (2008) och tidigare forskningen talar om att konsumtion är nära kopplat till identitet. 

Att konsumtionen bygger och skapar identiteten kan ske i vissa fall och att identiteten visas med 

hjälp av varor som har konsumerats. Det handlar inte bara om vad man konsumerar utan även hur  

man konsumerar och vad man inte väljer att konsumera. Enligt Goffman (2009) vill individen hålla 

upp olika ”fasader” där individen strävar efter att visa sig fördelaktig. I de främre regionerna (bland 

andra  människor  i  exempelvis  en  butik)  vill  individen  visa  sig  framgångsrik  (inte  handla  på 
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extrapris, tecken på fattigdom?) även om individen i de bakre regionerna har andra tankar (gillar att 

fynda). Kaijser och Östberg (2010) uttrycker det så att individen konsumerar och använder varor 

för att han eller hon antar att andra individer kommer tolka honom eller henne på ett visst sätt.

”Det är klart att det man köper är viktigt för ens identitet, man bygger ju  

och visar upp sitt egna varumärke och då vill man vara snygg, trendig och  

visa att man är framgångsrik genom tex dyrare märken. Men absolut inte  

för stora och tydliga märken, det är bara pinsamt.”/Niklas, 32 år 

Bauman (2008) med flera, menar att individen konsumerar fram en identitet från butikerna och att 

varorna  ”sällan  eller  aldrig”  är  identitetsneutrala.  Idealet  som  individen  vill  efterlikna  ser  ut 

annorlunda  i olika samhällen, kulturer och tider. ”Man är det man köper” är ett ordspråk inte alltför 

långt från sanningen. Enligt Goffman (2009) spelar individen kontinuerligt en roll i samspel med 

andra och det finns regler för vad man bör och inte bör göra. Dessa regler gäller oavsett om man är 

en accepterad medlem i gruppen eller om man bara använder symbolerna för att ge intrycket att 

man  är  med  i  gruppen.  Märkeskläder  kan  enligt  Goffman  ses  som en  statussymbol  som man 

använder i syfte att visa materiellt välstånd. Bauman talar även om grupptillhörighet och ”svärmen” 

som han menar är en del av konsumtionssamhället och till stor del har ersatt gruppen. Svärmen är 

allmänheten där konsumenter dömer och påverkar varandras konsumtion. Konsumenten vill  bli 

accepterad och godkänd av svärmen samt även gemenskap med denna.

”Jag shoppar helst kläder och ganska mycket eftersom jag har  

flera olika stilar.. /.../. När jag träffar olika umgängeskretsar blir  

det ofta så att jag kör olika stilar. Jag vet inte varför riktigt... Det 

blir bara så naturligt, att när jag träffar modemedvetna vänner  

tänker mer på vad jag har på mig och i jobbsammanhang har jag  

mer propra kläder, därför handlar jag mycket kläder och köper  

mycket så jag har möjlighet till  det”     

/Noora, 36 år

Enligt Kaijser och Östberg (2010) och Bauman (2008) har identiteten blivit flexibel och 

reflexiv.  Identiteten kan ses,  liksom som ett  av kännetecknen för moderniteten,  som 
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något föränderligt  och ”flytande”.  Bauman talar om att  dagens dilemma är att  välja 

identitet eftersom det finns oändligt många att få tag på genom konsumtionen. Vidare 

menar han att identiteten kan bytas till något annat om man själv eller ens grupp vill det, 

vilket oftast är en nödvändighet förr eller senare då grupptillhörigheten är föränderligt 

över tiden. Goffman (2009) menar att individen spelar olika roller beroende på vilken 

social situationer han eller hon befinner sig i. Goffman talar även om en idealisering av 

framträdandet där individens identitet formas till den mest fördelaktiga vilket kan ses då 

individen ändrar sin roll i olika situationer. 

5.  Slutdiskussion
I  denna  del   presenteras  uppsatsens  resultat  och  slutsatser  där  frågeställningarna  besvaras. 

Avslutningsvis följer egna reflektioner och förslag på framtida forskning.  

5.1  Resultat

Resultatet av analysen tyder på att det finns flera motiv till varför den unga storstadsbon väljer att 

konsumera. Konsumtionssamhället i sig innebär flera olika motiv till konsumtion, Bauman menar 

att det är nästintill omöjligt att bli fullständigt tillfredsställd varför konsumtionen kan ses öka. ”Köp 

och släng” filosofin som gör att varornas levnadstid blir kortare är en annan faktor som spelar in.  

Likaså påverkas konsumtionen av att andra individer konsumerar mera vilket får individen själv att 

öka sin egen konsumtion via social jämförelse, vilket i sin tur leder till en ökning av den totala 

konsumtionen. En annan gemensam nämnare i teorin och empirin är grupptillhörighet eller som 

Bauman  talar  om,  att  man  följer  den  mer  anonyma  svärmen  där  individen  vill  efterlikna  och 

accepteras av den men även särskilja sig ur den. Identitet är en annan betydande faktor när det gäller 

konsumtionen  och  med  hjälp  av  denna  som individ  kan  skapa  och  visa  upp  sin  identitet.  En 

ytterligare orsak till varför unga storstadsbor konsumerar är tristess, automatik och att man är van 

att konsumera utan någon större eftertanke. Ett ytterligare motiv till konsumtionen är marknaden, 

dess aktörer och inte minst utbudet av nya produkter som oavbrutet översvämmar konsumenten. 
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Utöver ovannämnda motiv till konsumtion har det i analysen kommit fram flera eventuella orsaker 

till varför unga storstadsbor väljer att konsumera. Ett av dessa är individens sökande efter lycka och 

mening som de tror kan bli uppfyllda med hjälp av konsumtion, en annan är tekniska utvecklingar 

och en tredje trolig orsak är globaliseringen.  

5.2  Slutsatser

Syftet med den här studien är att diskutera hur konsumtionen ser ut hos unga kvinnor och män som 

bor i storstäder i Sverige och om det finns något samband mellan konsumtion och identitet. Detta 

har genomförts med hjälp av intervjuer som utgjort empirin och med stöd av sociologiska teorier av 

Zygmunt  Bauman  och  Erving  Goffman.  För  att  återkomma  och  besvara  frågeställningen  som 

ställdes i början; Den första frågeställningen gällde vilka motiv det finns för den unga storstadsbon 

att konsumera och enligt analysen finns det flera motiv till detta; företagen, marknaden och det stora 

utbudet,  konsumtionssamhällets  och  icke-tillfredsställelsen,  att  visa  grupptillhörighet  och 

gemenskap, tekniska utvecklingar och globaliseringen. Att konsumtionen kan uppfattas både som 

nöje och upplevelser samt som en rutinmässig vana är andra motiv för att konsumera. Ett ytterligare 

motiv till  konsumtion är identitet och identitetsskapandet, där konsumtionen utgör ett medel för 

konsumenten att skapa och kommunicera sin identitet till andra.

Detta besvarar även den andra frågeställningen som gällde huruvida det finns ett samband mellan 

konsumtion  och  identitet,  och  både  den  tidigare  forskningen,  empirin,  teorin  och  analysen  i 

uppsatsen visar på ett starkt samband mellan konsumtionen och identiteten.

5.3  Egna reflektioner

Även om frågeställningen kan anses ha blivit besvarad och syftet följts uppsatsen igenom kan jag nu 

i efterhand känna att uppsatsen inte riktigt blev som jag tänkt innan. Frågeställningarna som valdes 

kanske trots avgränsningar ändå blev alltför breda. Det finns även en risk att uppsatsen blev alltför 

spekulativ, vilket som i många fall kan anses vara en nackdel vid uppsatsskrivande. Detta till trots är 

jag  nöjd  med  uppsatsen  och  känner  att  jag  har  lärt  mig  mycket  och  att  uppsatsen  innehåller 
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intressanta tankar.  Denna uppsats har bara skrapat på ytan när det kommer till konsumtion och det 

finns enormt mycket mer att studera kring.

En intressant reflektion över min egen konsumtion var att under början av uppsatsarbetet besökte 

jag en webb-butikskedja för inspiration till uppsatsen. Men helt plötsligt hade jag börjat shoppa och 

beställa kläder istället för att studera... En sak är jag övertygad om när det gäller konsumtionen och 

det är att den är här för att stanna! 

5.4  Förslag på vidare forskning

Något som jag reflekterat  vore intressant  att  studera  vidare  är  gällande  överkonsumtionen som 

verkar finnas bland unga storstadsbor och hur det påverkar både individen och samhället. Jag har en 

föraning om att det eventuellt skulle kunna vara fler nackdelar än fördelar främst för individen, då 

Bauman bland annat menar på att konsumenten i många fall inte har den förmågan att ens kunna bli 

nöjd därför att det alltid kommer att dyka upp nya varor och nya ha-begär hos konsumenten. Därför 

vore det intressant med flera studier om konsumtion, inte bara för att få kunskap om ämnet men i 

förlängningen  även  försöka  skapa  mer  uppmärksamhet  och  informera  allmänheten  om 

konsumtionens risker.
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Bilaga 1  Intervjuguide

(Presentation av mig själv, uppsatsen med mera)

Bakgrundsinformation; Namn, ålder, yrke, boende, civilstatus,

Vad innebär konsumtion för Dig?

Varför konsumerar Du? (följdfrågor)

Vad innebär shopping för Dig?

Hur känner Du att Din identitet och Du själv påverkas av Din konsumtion? (pos /neg?

Vad vill Du uttrycka med Din konsumtion?

Vad stillar konsumtionen för behov (för Dig / tror Du allmänt ) ?

Berätta om Dina konsumtionsvanor? (Internet – butik – /hur ofta, länge, mycket)

  

Vad vill Du få ut av Din konsumtion?

Vad känner Du när Du konsumerar?

Tror Du att Din identitet påverkas av Din konsumtion och i så fall hur?

Hur viktigt är varan och vad den symboliserar till andra? (Ex märken)

Hur påverkas Du av andra att konsumera? Omgivning – media – vad ? 
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Vad innebär identiteten för Dig?

Hur tror Du att konsumtion påverkar det sociala livet idag?

Känner Du att Du är medveten om Din konsumtion?

Vad känner Du för dina varor?  (favorit?)

Vad innebär identitet för Dig?
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