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Abstract [sv] 

Den här uppsatsen analyserar och jämför skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte 

(1931) och Denise Rudbergs storlek 37 (2002). Detta görs utifrån teoretiska utgångspunkter i 

Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället, samt texter av Max Weber, Walter 

Benjamin och Giorgio Agamben som diskuterar kapitalismens förhållande till religionen. I 

Astarte är religionen framträdande som tematik och metaforik i relation till konsumtionen, 

och det som skildras är ofta hur konsumtionen ersätter religionen, men också hur dessa liknar 

varandra. I storlek 37 är konsumtionen starkt kopplad till identiteten, och fungerar både som 

en trygghet och ett måste. Skillnaderna i romanernas skildringar återspeglar konsumtionens 

roller under två olika tidsperioder: i Astarte är konsumtionen ett relativt nytt fenomen i sin 

moderna bemärkelse, och i storlek 37 är den i högre grad central för tillvaron, och som sådan 

mer oreflekterad och självklar. I Astarte finns en tydlig kritik mot konsumtionen, som förs 

fram genom skildringar av den som ett ändlöst begär eller en illusion. I storlek 37 kan 

konsumtionen stundtals problematiseras, men framstår som oundviklig. 

 

Nyckelord: Konsumtion, Konsumtionssamhälle, Karin Boye, Denise Rudberg, Religion, 

Identitet, Zygmunt Bauman, Max Weber, Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Kapitalism 

 

Abstract [en] 

This essay analyzes and compares depictions of consumption in Karin Boye’s Astarte (1931) 

and Denise Rudberg’s storlek 37 (2002). The theoretical framework consists primarily of 

Zygmunt Bauman’s thoughts on the consumer society, as well as texts by Max Weber, Walter 

Benjamin and Giorgio Agamben discussing capitalism’s relationship to religion. In Astarte, 

religion is a prominent theme, and often used metaphorically in relation to consumption. 

Consumption is often depicted as replacing religion, in a way that emphasizes a resemblance 

between them. In storlek 37, consumption is strongly connected to identity, and functions 

both as a certainty and a must. The differences between the depictions in the two novels 

reflect the roles of consumption in two different eras: in Astarte, it is a relatively new 

phenomenon in its modern sense, and in storlek 37 it has become more central to human life, 

often occuring without reflection and perceived as a matter of course. Astarte sets out a 

visible critique of consumption, depicting it as an endless desire or an illusion. In storlek 37, 

consumption is sometimes questioned, but portrayed nevertheless as inevitable. 

 

Keywords: Consumption, Consumer society, Karin Boye, Denise Rudberg, Religion, 
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1. Inledning 
 

Trailern till den norsk-svenska serien ”Sweatshop: Deadly Fashion”, som först sändes 2014, 

har nästan 5 miljoner visningar på YouTube (november 2017).1 Seriens upplägg är effektfullt: 

skandinaviska modebloggare åker till Phnom Penh, Kambodja, och provar på att arbeta i en 

textilfabrik. De chockas av kontrasten mellan sina egna liv och den verklighet de möter. Den 

andra säsongens tre avsnitt heter, i ordning: ”Prövningen”, ”Chocken”, ”Insikten”. 

Det ena av den här uppsatsens två undersökningsobjekt är Karin Boyes debutroman 

Astarte, utgiven 1931. Det är en roman som kretsar kring modeindustrin, konsumtion och 

reklam. Dessa var då fortfarande, på det sätt vi känner till dem idag, relativt nya, moderna 

fenomen (ännu år 1910 innehöll den brittiska nationalencyklopedin, Encyclopaedia 

Britannica, endast en kort notis om begreppet ”konsumtion”, definierat som ”slöseri i fysisk 

mening”, alternativt som en rent teknisk term inom nationalekonomin2). I kapitlet ”Siden” i 

Astarte berättas om Puh-li som är åtta år gammal och arbetar i en sidenfabrik i Kina, där hon 

tillsammans med 150 andra barn sköljer silkesmaskarnas kokonger i skållande hett vatten.  

Karin Boyes debutroman behandlar ämnen som idag fortsätter att vara högaktuella. Både 

Astarte och ”Sweatshop: Deadly Fashion” skildrar arbetsförhållanden i produktionsländerna, 

men vad har hänt på de dryga 80 åren mellan dem? Vissa sociologer och filosofer, däribland 

Zygmunt Bauman, menar att vi under det senaste århundradet kommit att leva i ett 

konsumtionssamhälle, ett samhälle där konsumtionen utgör grunden för det ekonomiska 

systemet, ett samhälle vars medborgare i och med moderniteten kommit att, först och främst, 

bli konsumenter.  

Den här uppsatsen studerar, utifrån tanken om att vi lever i ett konsumtionssamhälle, 

skildringar av konsumtion i litteraturen. Förutom Karin Boyes Astarte, som är skriven i en tid 

när konsumtionen växer fram i fenomenets moderna bemärkelse, kommer även Denise 

Rudbergs storlek 37, utgiven 2002, att analyseras. Med hjälp av sociologiska och filosofiska 

teoretiska perspektiv kommer undersökningen att, genom de två romanerna, försöka närma 

sig fenomenet konsumtion och se hur det framställs litterärt, samt hur den framställningen har 

förändrats över tid.  

                                                 
1 ”Sweatshop – Deadly Fashion (Trailer)”, Joakim Kleven (2014), YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=-SCHfV97D7I (2017-12-20) 

2 Zygmunt Bauman, Konsumtionsliv (Göteborg 2008), s. 63. 

https://www.youtube.com/watch?v=-SCHfV97D7I
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Den här uppsatsen analyserar litterära skildringar av konsumtion, mer specifikt i Karin Boyes 

debutroman Astarte, från 1931, och Denise Rudbergs storlek 37, från 2002. Det som 

undersöks är hur konsumtionen skildras, vilken roll den har och vilken annan tematik den 

relaterar till. Hur ser relationen mellan karaktärerna, deras identiteter och konsumtionen ut? 

Vad är konsumtion för dem? Hur relaterar konsumtionen till religionen?  

Analysen av Astarte är en undersökning av hur konsumtion skildras i litteraturen när den 

fortfarande, i ordets moderna bemärkelse, är ett relativt nytt fenomen, en del av ett samhälle i 

förändring. Analysen av storlek 37 är en undersökning av hur konsumtion skildras i mer 

samtida litteratur, i ett samhälle där konsumtionen kan tänkas vara mer självklar. Syftet med 

att göra en komparativ undersökning är att kunna ta fasta på skillnader och likheter i de båda 

verkens skildringar av konsumtion. Förhoppningen är att, med hjälp av samhällsorienterade 

teoretiska perspektiv, kunna ge en bild av hur konsumtionens roll i samhället avspeglar sig i 

litteraturen, samt hur detta eventuellt har förändrats över tid. Vilka likheter och skillnader 

finns mellan skildringarna av konsumtion i de båda romanerna? Hur relaterar dessa skillnader 

till övergripande förändringar av konsumtionens roll i samhället? Finns det någon synlig 

kritik av konsumtionen i romanerna? 

1.2 Teori och metod 

1.2.1 Konsumtionssamhälle 

En av de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna för den här uppsatsen är den polsk-

brittiske sociologen Zygmunt Baumans tankar om modernitet, konsumtion och 

identitetsskapande. Bauman delar upp moderniteten i två faser: produktionssamhället, eller 

modernitetens ”fasta fas”, som var säkerhetsorienterat i den bemärkelse att målet med 

konsumtionen låg i införskaffandet av en långsiktig säkerhet. Han menar att det sedan dess 

har skett en ”konsumistisk revolution”, att konsumtion i ordets ursprungliga bemärkelse har 

blivit till konsumism, ett tillstånd i vilket konsumtionen är en central del i de flesta människors 

liv, eller själva syftet med tillvaron. Detta kallar Bauman för ett konsumtionssamhälle, eller 

modernitetens ”flytande fas”, där konsumtionen är avsedd att ge en omedelbar njutning, att 

fylla ett ständigt ökande begär snarare än ett tydligt mål, vilket är grunden för det ekonomiska 
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systemet.3 Bauman understryker att det rationella konsumtionssamhället bygger på 

irrationaliteten hos de individuella aktörerna, konsumenterna. Att agera på begär, eller impuls, 

vilket betraktas som irrationellt och vanligtvis värderas negativt i ett rationellt samhälle, 

uppmuntras däremot när det avser konsumtion.4 

Bauman menar att det var moderniteten som skapade konsumenten och raserade den 

sammanlänkande uppgift som arbetet en gång hade, till förmån för konsumtionshandlingen:  

”Efter att ha raserat det ’förmoderna’ – traditionella, tillskrivande mekanismer för social placering som 

begränsade mäns och kvinnors uppgift till att ’hålla sig till sitt eget slag’, att leva upp till (men inte över) de 

normer som var knutna till den ’sociala kategori’ som de fötts in i – belastade moderniteten individen med 

uppgiften att ’konstruera sig själv’: att bygga sin egen sociala identitet, om inte från ingenting så åtminstone 

från grunden.”5 

 

Bauman menar vidare att människan numera lever med upplevelsen av att det är vi själva, 

våra kroppar, som är den mest konstanta komponenten i våra liv, och inte längre samhället, 

som förut betraktades som den stabila instansen. Världen runt omkring har istället kommit att 

karaktäriseras av osäkerhet: få arbeten är möjliga att behålla ett helt yrkesliv, få relationer 

förväntas hålla hela livet, få bostadsområden är sig lika över tid, och alla saker kan när som 

helst bytas ut mot någonting bättre. I en sådan värld, menar Bauman, är det farligt att fästa sig 

vid något: ”Whoever chains themselves to an unseaworthy vessel risks going down with it at 

the next tide. By comparison, surfing seems a safer option.”6 

Bauman menar att den enda form av kontinuitet som finns tillgänglig i ett samhälle utan 

långsiktig säkerhet, är en form av ”continous discontinuity”, alltså att kontinuiteten ligger i 

världens diskontinuitet. Samhället har gått från att vara tryggt och förutsägbart till att vara en 

källa till oförutsägbarhet och förvåning, en aktör i sig, som individen måste anpassa sig efter. 

Konsekvensen är att den enskilda individen måste finna egna lösningar på övergripande, 

systematiska motsägelser, vilket i sig är omöjligt, eller ologiskt.7 Det mest rimliga blir att dela 

upp det olösliga, övergripande problemet i små, mindre problem, till vilka konsumtionen blir 

lösningen. Bauman beskriver denna kombination av faktorer som ett slags giftermål mellan 

konsumtionsmarknadens enkla logik och individens ansvar att själv konstruera någon slags 

                                                 
3 Bauman, 2008, s. 37ff. 

4 Zygmunt Bauman, “Consuming Life”, Journal of Consumer Culture, 2001:1, s. 14-17. 

5 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, 2 uppl. (Göteborg 2012), s. 44f. 

6 Bauman, 2001, s. 22. 

7 Ibid., s. 23. 



4 

 

kontinuitet. Det sker enligt honom en perfekt matchning mellan det som 

konsumtionsmarknaden erbjuder (och det sätt som den erbjuder det på), och de bekymmer 

och förväntningar som individen konstant ställs inför och förväntas lösa. Det är två 

irrationaliteter som möts, samarbetar och reproducerar sig själva, genom två rationaliteter: 

säljarens kalkyler och köparnas livsstrategier.8 

Konsumtionsmarknaden erbjuder den säkerhet och trygghet som samhället i övrigt inte 

klarar av att ge, samt den annars otillgängliga garantin att få byta ut någonting ifall det man en 

gång sökte efter skulle komma att förändras (vilket det, i ett samhälle som ständigt förändras, 

kommer att göra). Konsumtionen erbjuder lugn eller uppmuntran i stunden, och dessutom en 

form av evig garanti: vetskapen att det kommer nya, förbättrade produkter fungerar som en 

del av tryggheten. Inget beslut är det sista eller har permanenta konsekvenser, och därigenom 

kan konsumenten hålla sig ”surfing”.9 Konsumtionen blir till en vana som man förlitar sig på 

för att kunna lösa dagliga problem, och i förlängningen också ens egen överlevnad. 

Baumans tankar om moderniteten och konsumtionssamhället kommer att ligga till grund 

för analysen av skildringarna av konsumtion i litteraturen, samt hur dessa relaterar till de 

samhällen och tidsepoker de är skrivna i. Som teoretiskt perspektiv är det viktigt för att förstå 

relationen mellan individen, i det här fallet romanernas karaktärer, och konsumtionen. 

Begreppet ”konsumtion” ska i föreliggande uppsats förstås som en del av ett övergripande 

samhälleligt tillstånd, ett konsumtionssamhälle i vilket ett kapitalistiskt ekonomiskt system 

upprätthålls av konsumtionen. Begreppet ”konsumtion” syftar här alltså, i enlighet med vad 

Bauman ser som karaktäristiskt för konsumtionen sedan moderniteten, till den konsumtion 

som är resultatet av ett begär, snarare än den som tillfredställer ett grundläggande behov.10  

1.2.2 Kapitalismen som religion 

Relationen mellan konsumtionen (eller kapitalismen) och religionen kommer att spela en 

framträdande roll i undersökningen. Denna relation kommer att förstås utifrån ett flertal olika 

teoretiker, som i viss mån har byggt på, utvecklat eller sagt emot varandras resonemang. I 

grunden finns Max Webers Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, skriven 1904-

1905, i vilken han kopplar samman protestantismen med kapitalismen och argumenterar för 

ett kausalt samband mellan dessa. Weber betonar vikten av den ekonomiska rationaliteten i 

                                                 
8 Bauman, 2001, s. 24. 

9 Med begreppet “surfing” menar Bauman, i den här kontexten, att inte fästa sig vid någonting som snart 

kommer att vara inaktuellt eller icke önskvärt. På så sätt kan konsumenten i stället fortsätta ”surfa” på 

nästa våg – nästa trend eller begär – som snart kommer. Se Ibid., s. 25. 

10 Ibid., s. 9. 
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sammanhanget: den protestantiska etiken understödde rationaliteten, som sedan kommit att 

utgöra grunden i det han kallar för den kapitalistiska andan.11 

”Kapitalismen som religion” var temat för tidskriften Ord&Bilds femte nummer år 2006, 

hämtat från titeln på ett fragmentariskt utkast skrivet av Walter Benjamin år 1921 och översatt 

till svenska i samband med numret. Texten är i någon mån ett svar på Max Webers tes om 

kapitalismen som en följd av protestantismen. För Benjamin är Webers sätt att koppla 

kapitalismen till protestantismen otillräckligt eftersom det innebär att dessa skulle vara två 

väsensskilda fenomen (det vill säga, först fanns protestantismen, som är religiös, och sedan 

följde kapitalismen, som är någonting annat). Benjamin menar att kapitalismen inte bara var 

religiöst betingad i sin skapelse, utan att den är att betrakta som ”ett till sitt väsen religiöst 

fenomen”.12 Han identifierar tre grundläggande drag i kapitalismens religiösa struktur: för det 

första, att den är en kultreligion som inte utgår från någon teologi eller dogmatik, vilket 

innebär att mening skapas i direkt relation till kulten. För det andra, att kulten är permanent 

(”utan rast och utan ro”) och saknar en uppdelning mellan vardag och festdag, med följden att 

varje dag är en potentiell festdag. För det tredje, att kulten skapar skuld, vilket skiljer den från 

andra religioner som främst renar från synd. När skuldmedvetandet inte vet hur det ska rena 

sig från synd griper det därför till kulten. Individen upplever en ständig otillräcklighet under 

kapitalismen, till vilken konsumtionen är den enda lösningen, men konsumtionen är i själva 

verket kärnan som upprätthåller systemet av otillräcklighet eller skuld. Detta innebär att 

kapitalismen är ett religionssystem i ”en oerhörd nedåtstörtande rörelse”, skriver Benjamin, 

och till skillnad från andra religioner är den inte en reform av varat, utan söndersmulandet av 

det. Det allmänna tillståndet blir förtvivlan, och i det ligger också hoppet om frälsning.13  

Benjamins text har legat till grund för den italienske filosofen Giorgio Agambens text ”Till 

profaneringens lov”, som finns översatt i samma nummer av Ord&Bild.14 Agamben resonerar 

kring sekulariseringen, som han menar är en falsk självbild och egentligen bara inneburit en 

bortträngning eller förskjutning av de religiösa krafterna från ett område till ett annat. Han 

menar att det vardagliga religiösa handlandet lever kvar, men att religionen och handlingarnas 

syften har förändrats, i det här fallet från det kristna till det kapitalistiska.15 

                                                 
11 Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (Lund 1978), s. 36. 

12 Walter Benjamin, ”Kapitalismen som religion”, Ord&Bild, 2006:5, s. 15.  

13 Ibid., s. 15. 

14 Giorgio Agamben, ”Till profaneringens lov”, Ord&Bild, 2006:5, s. 19-28. 

15 Ibid., s. 19-28. Se även sammanfattning: Christian Nilsson & Jonatan Habib Engqvist, ”Inledning: 

Kapitalismen som religion?”, Ord&Bild, 2006:5, s. 4f. 
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Ett tydligare samhällsorienterat perspektiv som kopplar ihop konsumtion och religion finns 

hos den amerikanske sociologen George Ritzer, som utgår ifrån Karl Marx tankar om 

konsumtionsmedlen, och Max Webers idé om det västerländska samhällets rationalisering och 

avförtrollning.16 Ritzer pratar om samtida “Cathedrals of Consumption”: stora varuhus, 

gallerior, temaparker och liknande, som han menar är strukturerade på ett sätt som ger dem en 

förtrollande, nästan helig, religiös karaktär. Dessa platser liknar religiösa platser i traditionella 

samhällen, inte minst i hur de fyller behovet av interaktion mellan människor. Utmaningen för 

konsumtionskatedralerna är att upprätthålla förtrollningen samtidigt som själva verksamheten 

och samhället präglas av en ständig rationaliseringsprocess.17 

I den här uppsatsen kommer framför allt Webers, Benjamins och Agambens tankar att vara 

ingångar till hur kapitalismen eller konsumtionen kan betraktas: som en följd av religionen, 

eller som en i grunden religiös praktik. Där Bauman snarare utforskar konsumtionssamhället, 

moderniteten och dess relation till individen, utgör Webers, Benjamins och Agambens 

perspektiv sätt att se på kapitalismens natur, och dess relation till religionen. Dessa nämnda 

teoretiska perspektiv kommer att prägla den tematiska, textorienterade analys av romanerna 

som genomförs i uppsatsen. 

1.3 Tidigare forskning och bakgrund 

1.3.1 Astarte 

Det finns en del tidigare forskning som berör Astarte och tidsperioden den är skriven i. Mest 

relevant är Caroline Haux avhandling Framkallning: Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin 

Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder. Haux skriver om Boyes framträdande ställning i 

svensk litteraturhistoria. Samtidigt finns anmärkningsvärt lite forskning om henne, vilket 

Haux föreslår kan bero på att många forskare haft hennes verk som sina första upplevelser av 

poesi, och därför förknippat henne med någonting banalt ur sin ungdom.18 Sedan Haux skrev 

sin avhandling har det dock tillkommit en omfattande biografi om Karin Boye, Den nya 

dagen gryr: Karin Boyes författarliv, skriven av Johan Svedjedal.19 Det eventuella 

underskottet av forskning som rör Boye är oavsett inte ett problem för den här uppsatsen, som 

                                                 
16 George Ritzer, Enchanting a Disenchanted World: Continuity and Change in the Cathedrals of 

Consumption, 3 uppl. (Thousand Oaks 2010), s. 9. 

17 Ibid., s. 7f. 

18 Caroline Haux, Framkallning: Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry 

Parlands Sönder (diss. Stockholm/Göteborg 2013), s. 25f. 

19 Se Johan Svedjedal, Den nya dagen gryr: Karin Boyes författarliv (Stockholm 2017). 
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alltså är inriktad på konsumtionstematiken i hennes debutroman, snarare än hennes biografi. 

Haux avhandling är användbar i egenskap av tidigare forskning om Astarte, och även som 

ingång till ett flertal teoretiska perspektiv som används i analysen.  

Som historisk bakgrund till tidsperioden finns Orsi Husz avhandling Drömmars värde: 

Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939, som behandlar 

konsumtionsdrömmar i en tid som Husz beskriver som en ”övergångsperiod på 

konsumtionens område”. 20 Sverige hade en av världens snabbast växande ekonomier under 

den perioden, och gick från att vara ett fattigt jordbruksland till att bli ett av världens rikaste 

länder. Detta innebar stora förändringar på konsumtionens område, inte minst för möjligheten 

att förverkliga drömmar. Husz avhandling erbjuder en översikt över de årtionden som 

varuhusen och konsumtionssamhället växte fram. Den är också en ingång till ett av de 

vanligaste sätten att skildra konsumtionen litterärt: i termer av drömmar. 

1.3.2 storlek 37 

Den tidigare forskningen kring Denise Rudberg och hennes storlek 37 är högst begränsad. 

Dock kommer Naomi Kleins uppmärksammade No Logo från 1999, där hon diskuterar 

varumärkets historia och framväxt, att aktualiseras i analysen och fungera som historisk 

bakgrund och kontext till romanen. Klein menar bland annat att konsumenternas relationer till 

varumärken under 1990-talet kommit att bli allt viktigare.21 

1.4 Material och avgränsning 

Jämförelsen mellan Astarte och storlek 37 är tänkt att vara en jämförelse mellan två olika 

tidsperioder, och två olika epoker av modernitet och konsumtion: 1930-tal, när varuhusen 

fortfarande är relativt nya och konsumtionsmönstren förändras snabbt, respektive tidigt 2000-

tal, när konsumtionen på ett annat sätt är vardag. Förhoppningen är att jämförelsen ska bidra 

till en bild av hur litterära skildringar av konsumtion har förändrats över tid, men också hur 

själva konsumtionen har förändrats, samt hur relationen mellan konsumtionen, samhället och 

människorna har sett ut. Astarte och storlek 37 tillhör olika genrer, vilket kan tänkas innebära 

en skillnad i romanernas värderingar av konsumtionen, något som också kommer att 

analyseras. En del av det intressanta i jämförelsen ligger i verkens skenbara olikhet, men att 

de samtidigt berör en liknande tematik. 

                                                 
20 Orsi Husz, Drömmars värde: Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939 (diss. 

Stockholm/Hedemora 2004), s. 15. 

21 Naomi Klein, No logo (Stockholm 2001), s. 40-50. 
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Caroline Haux beskriver Astarte som en modernistisk roman, vilket motiveras med att den 

är tematiskt organiserad och har en löst sammanfogad form.22 Den skildrar ett antal karaktärer 

som har olika relationer till konsumtionen. Den utspelar sig mestadels i Stockholm, men 

också i landsorten Riltuna och i korta utblickar till de skotska högländerna och Kina. 

storlek 37 är Denise Rudbergs andra roman, utgiven år 2002, och ofta genremässigt klassad 

som ”chick lit”. Den är samtida med exempelvis TV-serien Sex and the City, som sändes 

1998-2004 och utspelar sig i New York. storlek 37 utspelar sig i både New York och 

Stockholm, två städer som delvis står för olika konsumtionsideal, och som huvudkaraktären 

Laura rör sig mellan. Precis som i Sex and the City är det den moderna storstadskvinnan, och 

hennes konsumtion, som skildras.  

Ett ytterligare skönlitterärt verk som kortfattat kommer att aktualiseras i analysen, men inte 

undersökas i sig, är Emile Zolas Damernas paradis från 1883. Orsi Husz beskriver Damernas 

paradis som varuhusets kanoniska text, en av de första och framför allt den mest välkända 

och studerade skildringen av varuhusen och dess konsumtionsmönster.23 

1.4.1 Konsumtion, genus och klass 

I sin avhandling tar Caroline Haux upp och besvarar frågor kring relationen mellan 

konsumtion, genus och sexualitet i Astarte, bland annat med hjälp av Judith Butlers perspektiv 

på kön som performativt konstruerat.24 Även Orsi Husz undersöker hur konsumtionen och 

varuhusen från början kodats efter kön, och hur varuhusen förstärkt bilden av manligt och 

kvinnligt.25 Husz tar också upp hur varuhusen var platser dit vem som helst kunde gå och 

beskåda varor utan krav på att handla, samtidigt som de befäste klasstillhörigheter.26 

 Mycket av konsumtionen i Astarte och storlek 37 är kvinnligt kodad, och karaktärernas 

klasstillhörighet är en aspekt som påverkar möjligheten att konsumera. Detta kan vara viktigt 

att nämna, även om det inte ingår i den här uppsatsens syfte att undersöka hur faktorer så som 

klass och genus inverkar på förutsättningarna för konsumtion. För tidigare studier av dessa 

aspekter av konsumtionen finns Haux och Husz avhandlingar att tillgå. 

                                                 
22 Haux, s. 55. 

23 Husz, s. 42. 

24 Haux, s. 47ff. 

25 Husz, s. 98-123. 

26 Ibid., s. 124-157. 
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2. Analys 

Först och främst kan det vara relevant att i korthet beröra romanernas titlar. Astarte är döpt 

efter skyltdockan som förekommer i romanen, som i sin tur är döpt efter skönhetens gudinna. 

Titeln tar därmed fasta på en religiös tematik som finns i romanen, och som kommer att 

analyseras vidare.  

storlek 37 är en titel som kräver något mer tolkning, där det mest troliga är att den syftar på 

en skostorlek. Kanske är det också signifikativt att det är just storlek 37, som är en ganska 

liten skostorlek: små fötter betraktas ofta som ett ideal för kvinnor. Oavsett är storlek 37 en 

titel som både anspelar på konsumtion (eftersom storleken främst är viktig i en 

konsumtionssituation) och om identitet (eftersom storleken beskriver en själv). Man skulle 

kunna säga att titeln tar fasta på den tydligaste beröringspunkten mellan skon 

(konsumtionsobjektet) och individen som handlar den (konsumenten): storleken, som kan 

beskriva dem båda. Detta förebådar också den tydliga koppling mellan konsumtion och 

identitet som finns i romanen, och som kommer att analyseras vidare. 

2.1 Konsumtion och religion 

 

Religion är en återkommande tematik i Karin Boyes Astarte. Romanen inleds med kapitlet 

”Presentation”, i vilket två reklamexperter från Stockholm blir presenterade för en 

nytillverkad skyltdocka, producerad av reklamartisten Siegfried Kauz och döpt till ”Astarte”, 

efter skönhetens gudinna. Kapitlet fungerar som en ingång, eller inledning, till romanen, men 

också som en ingång till tiden, till ett modernt samhälle i förändring. Gudinnan (religionen) 

har precis avbildats i form av en skyltdocka och tjänar nu som reklam (kapitalismen). Kauz 

betonar att Astarte är en gudinna när han visar upp skyltdockan: ”– Ni står framför en gudinna 

av högre rang, sade han. Detta är Astarte själv, som begär kroppar och själar som offer.”27 En 

av experterna invänder att han inte trodde att en gudom skulle nedlåta sig till reklamens tjänst, 

varpå Kauz svarar: 

– Vår tid är en förvärldsligandets tid, sade artisten och ryckte på axlarna som till ett spefullt 

beklagande. En affärsman måste ju utnyttja själva gudarna. Och vilken av gudarna är mäktigare än 

hon? Himmel och jord ligger för hennes fötter. Men om nu affärsmannen förstår att binda henne i sin 

                                                 
27 Karin Boye, Astarte (Stockholm 1931), s. 8. 
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tjänst, har han inte då fått den starkaste och listigaste av alla medhjälpare? Säkert. Och mer eller mindre 

har väl affärsmän i alla tider sökt hennes hjälp – men medvetet, rationellt utnyttja hennes gudomliga 

kraft, det har man inte kunnat förrän i våra dagar. Sekulariseringens triumf! Reklamens triumf!28 

 

För affärsmannen är sekulariserings triumf alltså att kunna använda sig av gudinnan som 

reklam. När den italienske filosofen Giorgio Agamben bygger vidare på Walter Benjamins idé 

om kapitalismen som religion resonerar han kring sekulariseringen, och den sekulära 

självbilden. Agamben menar att det rör sig om en slags bortträngning: att de religiösa 

krafterna i själva verket fortsatt att vara aktiva, men i form av en kapitalism som är religiös i 

sin karaktär.29 När Kauz talar om att Astarte begär offer i form av kroppar och själar, kan det 

utifrån Agamben förstås som ett exempel på hur de religiösa krafterna förskjutits från ett 

område till ett annat. För Agamben är separationen mellan heligt och profant religionens 

centrala struktur, och han menar att offergåvan förut varit det som markerade övergången 

mellan det profana och det heliga. Kapitalismen karaktäriseras däremot av en oavbruten 

separationsprocess som är likgiltig inför uppdelningen mellan heligt och profant, gudomligt 

och mänskligt, men som strävar mot att separera allt ifrån sig självt.30 Detta exemplifieras hos 

Boye: ett offer har historiskt kunnat förstås som ett specifikt offrande till en Gud, en övergång 

från profant till heligt, men blir i fallet med skyltdockan till ett offrande av kroppar och själar. 

Det är ett offrande av det som brukar betraktas som de båda delarna av det mänskliga 

tillståndet, det fysiska och det psykiska. Här fullbordas den separation som Agamben ser som 

central för kapitalismen: när hela den mänskliga tillvaron (kroppen och själen) har offrats till 

skyltdockan och den kapitalistiska kulten, är människan helt separerad från sig själv.  

Reklamartisten Kauz exemplifierar här även Max Webers tanke om den ekonomiska 

rationaliteten, och övergången från protestantism till kapitalism, när han säger att affärsmän i 

alla tider sökt Astartes hjälp, men att det först i dessa tider går att rationellt utnyttja hennes 

gudomliga kraft. Det har skett en övergång från det kristna till det kapitalistiska, där 

rationaliteten är den röda tråden. Eller, som Kauz uttrycker det, om Astartes och religionens 

roll: ”Först och främst kommer hon att välsigna ert näringsfång, och mitt också, efter vad jag 

hoppas. Hon slipper åtminstone vara arbetslös. Vår tid är ingen tid för gudar.”31 

                                                 
28 Boye, s. 8. 

29 Agamben, s. 21ff. 

30 Ibid., s. 23. 

31 Boye, s. 16. 
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Den religiösa metaforiken, där olika handlingar som är relaterade till konsumtion beskrivs i 

religiösa termer, är framträdande genom Astarte. I kapitlet ”Spetsar” skildras hur olika 

yrkesgrupper tar sig till arbetet. När kontoristerna, stenograferna och maskinskriverskorna går 

med sina portföljer under armarna, och passerar förbi affärerna, kastar de en blick in mot det 

lockande fönstret: 

Välbehagligt insuper gudinnan deras morgonbön [min kursivering]. Hon är van vid den, hon tar emot den 

vid samma timme trehundra dagar om året – en andäktig, tyst bön från skaror av unga hjärtan på väg från 

det hyrda möblerade rummet till kontoret.32 

 

Även på en fullsatt mannekänguppvisning skildras publikens önskningar som en bön:  

Luften är het av brinnande önskningar, suckar, förhoppningar som i ett missionshus ute i bygderna, med den 

skillnaden, att önskningarna, suckarna och förhoppningarna där är gemensamma, men här vars och ens 

hemligaste hemlighet. O Astarte, du kan kasta ut ditt nät och fånga guld i stora fång. Ur varenda rynka i 

deras ansikten och vartenda trött ögonkast talar en längtan, som är sviken men inte död. Till ditt altare 

strömmar de vallfärdande med böner om hjälp, och du räcker dem spetsar...33 

 

Det religiösa språkbruket i konsumtionssituationen har två tydliga effekter: för det första visar 

det på skillnader mellan det som en gång har varit, och det som numera är. När en blick in i 

affärernas skyltfönster på väg till jobbet liknas vid en morgonbön aktualiseras dels de 

drömmar och ideal som är relaterade till och skapade av konsumtionen, men också faktumet 

att de riktiga morgonbönerna har ersatts, eller håller på att ersättas. För det andra visar eller 

befäster den religiösa metaforiken också en form av likhet, eller relation, mellan två 

företeelser som i sig inte nödvändigtvis hör ihop: drömmarna (konsumtionen) liknas vid en 

bön (religionen). Den relation som Boye skapar stämmer väl in på den tes som Benjamin 

framför om kapitalismens religiösa karaktär.34 I fallet med mannekänguppvisningen antyds 

också konsumtionens otillräcklighet, dess oförmåga att verkligen tillfredställa ett behov: de 

som ber om hjälp får spetsar tillbaka av Astarte. Här anas också en del av den kritik som 

framförs mot konsumtionen i Astarte, en kritik som kommer att diskuteras senare i analysen. 

Utöver att konsumtionshandlingar beskrivs med en religiös metaforik, finns även tillfällen i 

Astarte då religionen och konsumtionen ställs mot varandra på ett tematiskt plan. Ett tydligt 

                                                 
32 Boye, s. 133. 

33 Ibid., s. 134. 

34 Benjamin, s. 15. 
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exempel finns i romanens tredje kapitel, ”Riltuna växer”, som inleds: ”Det fanns en tid, då 

Riltuna kyrka låg mitt i byn.”35 Riltunas nya mittpunkt är, i stället för kyrkan, de moderna 

stenhusen som omger huvudgatorna: ”Alla mer betydande affärer ligger just vid de gatorna, 

och i själva centrum strålar Riltunas stolthet, modefirmans jättefönster, i en alldeles ny 

byggnad med stora butiksutrymmen [...]”36 

Att modefirman har ersatt kyrkans plats i centrum är ett enskilt exempel på hur 

konsumtionen har ersatt religionen. På ett annat plan än det fysiska har kyrkan också flyttat 

från att vara det centrala i människornas medvetanden, vilket ”modefirmans jättefönster”, 

alltså konsumtionen, nu är i stället. Beskrivningen av hur mittpunkten har bytts ut relaterar 

även till Benjamins tanke om kapitalismen som religiös och Agambens syn på 

sekulariseringen som förflyttandet av de religiösa krafterna från ett område till ett annat. 

Riltunas mittpunkt har ändrats, men det väsentliga är att det fortfarande finns en mittpunkt, ett 

centrum som ortsbefolkningen utgår ifrån och förhåller sig till. 

Kapitlet ”Siden” handlar om en åttaårig flicka i Kina, Puh-li, som arbetar med 

produktionen av siden i en textilfabrik, där hon sköljer silkesmaskarnas kokonger i hett vatten. 

Arbetet präglar hela hennes liv: hennes kropp bryts ner av det och hon sover i en barack intill 

fabriken. Religionen finns närvarande i omgivningen, men är otillgänglig för henne:  

I tvärgatan skymtar trappan till ett tempel. Hon skulle kunna blunda och rita av den, om hon kunde rita, men 

hon har aldrig tänkt på att gå dit och upp i templet. Hur skulle hon orka något så överflödigt? Men hon vet 

ju inte heller, att det är Barmhärtighetens gudinna, som bor där.37 

 

Puh-lis tillgång till sin egen religion är hindrad av hennes arbete, produktionen, som i princip 

inte lämnar plats åt någonting annat än sömn i hennes liv. Rent konkret gestaltas detta av att 

hon aldrig har gått in i det tempel hon passerar på väg till fabriken, ett tempel som skulle 

kunna innebära tillgången till religion, historia, och kulturellt sammanhang, men som för 

henne saknar betydelse, på grund av det ständiga arbetet. Max Weber menar att kapitalismen i 

väst är en följd av protestantismen, vilket tidigare exemplifierats med det rationella 

användandet av gudinnan i reklamen. I skildringen av Puh-li förstärker Boye kapitalismens 

effekt på religionen från att bara gälla västvärlden, till att även gälla Kina: för Puh-li är det 

konsumtionen i väst som indirekt hindrar hennes tillgång till religion. 

                                                 
35 Boye, s. 31. 

36 Ibid., s. 32f. 

37 Ibid., s. 211f. 
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I Astarte finns alltså en religiös metaforik som används för att beskriva olika delar av 

konsumtionen, på ett sätt där denna likställs med någonting religiöst, till exempel blickarna in 

i skyltfönstret som morgonböner. Det finns också en religiös tematik som inte är direkt 

metaforisk, utan snarare är ett aktualiserande av religionen och religionens undergivna 

relation till konsumtionen, till exempel kyrkan i Riltuna och Puh-li som aldrig varit i templet 

vid fabriken. Båda dessa sätt att beröra konsumtion och religion aktualiserar Benjamin och 

Agamben: metaforiken genom att påvisa likheten mellan två till synes separata företeelser, en 

konsumistisk och en religiös; den religiösa tematiken genom att visa hur den roll som 

religionen haft på olika sätt har övertagits eller ersatts av kapitalismen och dess religiösa 

praktik, i Riltuna av konsumtionen och i Kina av produktionen. 

Det litterära användandet av ett religiöst språkbruk i samband med konsumtion är inte 

någonting som enbart är begränsat till Astarte. I avhandlingen Drömmars värde tar Orsi Husz 

upp Zolas Damernas paradis som det allra viktigaste, det mest kanoniserade, verk som 

behandlat varuhuset som fenomen.38 Romanen både påverkades av och påverkade den dåtida 

uppfattningen om varuhuset: Zola lär ha hämtat inspiration från ett antal verkliga varuhus i 

Paris, och i sin tur lär de varuhus som byggdes efter att romanen gavs ut år 1883 ha påverkats 

av bilden av varuhuset som finns i den. Än idag, skriver Husz, är romanen inflytelserik i 

forskningen, och hänvisas ofta till i arbeten som rör modernare fenomen som gallerior och 

liknande.39 

I egenskap av kanonisk text bör Damernas paradis nämnas i det här sammanhanget, inte 

minst då den återkommande brukar en religiös metaforik i beskrivningar av konsumtion och 

av varuhuset. Varuhusets huvudingång, som är hög och djup, liknas vid en kyrkoportal, och 

varuhuset i sig refereras till som den ”moderna handelns katedral”.40 Dessutom finns det 

religiösa språkbruket redan i titeln ”Damernas paradis”, vilket är varuhusets namn, och en 

anspelning på den religiösa idén om paradiset. I de abrahamitiska religionerna är paradiset 

någonting som funnits (Edens trädgård), eller något som ska komma att finnas i en föreställd 

framtid. Här har en otillgänglig plats, en plats vars existens förutsätter en tro, blivit till en 

verklig plats där konsumtionen utövas: ett varuhus, en plats där drömmar uppfylls. 

Husz tar också upp den amerikanske sociologen George Ritzer.41 Ritzer är ett exempel på 

hur religiöst språkbruk används även i teorier om konsumtion. Han pratar om samtida 

                                                 
38 Husz, s. 42. 

39 Ibid., s. 42ff. 

40 Emile Zola, Damernas paradis (Stockholm 1883), s. 263f. 

41 Husz, s. 31. 
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konsumtionskatedraler, stora varuhus och gallerior, som han menar är strukturerade på ett sätt 

som ger dem en förtrollande, nästan helig, religiös karaktär.42  

Det finns en religiös tematik i första halvan av storlek 37 som framför allt är kopplad till 

det bröllop som huvudkaraktären Laura besöker i New York. Men det finns ingen direkt 

koppling mellan den tematiken och konsumtionen på det sätt som det gör i Astarte. I stället är 

religionen viktig i framställningen av en konflikt, och olikhet vad gäller värderingar, mellan 

Laura och hennes amerikanska släktingar. Äktenskapet framställs dock som mer en fråga om 

ekonomiska intressen än om religion: Lauras farmor erbjuder de barnbarn som gifter sig en 

stor summa pengar ur familjens förmögenhet.43 

 Religiöst språkbruk är inte lika återkommande i storlek 37, men förekommer vid något 

tillfälle. När Laura planerar att byta livsstil och flytta till Stockholms skärgård skriver hon två 

listor: en för saker att göra, och en för saker att köpa. Konsumtionen är den ena delen i att 

förverkliga detta nya liv: ”Möbler – det var bara att åka till Room och frossa loss [min 

kursivering]. Och gå lös på Bruka, där var det lantlig stil som rådde, rent och fräscht. [...] Sen 

behövde hon köpa båt och bil.”44 

Användandet av verbet ”frossa” visar på en historisk skillnad i synen på konsumtion. Den 

samtida förståelsen av att frossa skiljer sig från den historiska förståelsen av samma begrepp. 

Bauman beskriver hur konsumtionen innan konsumtionssamhället fyllde ett tydligare syfte: 

det fanns en viss mängd konsumtion, en kvantitet, som var rätt. Man var en skamfläck för 

samhället om man konsumerade för lite, och samtidigt var det oetiskt att konsumera för 

mycket, ett personligt felande som ansågs vara att hänge sig åt köttsliga begär. Frosseriet och 

överdriften betraktades som syndiga.45  

Lauras inställning till konsumtionen (som i detta fall avser att köpa möbler, båt och bil som 

komplement till det hus hon vill köpa i skärgården, som en del i en övergripande 

livsstilsförändring), demonstrerar hur konsumtionen som fenomen, och synen på den, har 

förändrats. Användandet av verbet ”frossa” synliggör kontrasten mellan ordets historiska, 

religiösa betydelse, och dess samtida betydelse: för Laura är det ”bara att åka till Room och 

frossa loss.”46 I ett samhälle där kristendom har bytts ut mot kapitalism är frosseri inte längre 

en dödssynd, utan snarare en sanktionerad handling. Frosseriet fungerar som ett exempel på 

                                                 
42 Ritzer, s. 7. 

43 Denise Rudberg, storlek 37 (Rimbo 2002), s. 135f. 

44 Ibid., s. 193. 

45 Bauman, 2001, s. 12. 

46 Rudberg, s. 193. 
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det Giorgio Agamben menar är utmärkande för kapitalismen som religion, nämligen dess 

likgiltighet inför det som är heligt och profant, och ständiga separation av alla mänskliga 

företeelser.47 Frosseriet var i en kristen religiös struktur en av de sju dödssynderna, men råder 

när de religiösa krafterna har förflyttats inte längre under en sådan logik. Nu fyller frosseriet 

istället ett syfte i vad som, utifrån Benjamin, kan ses som en kapitalistisk-religiös struktur. 

Den amerikanske sociologen George Ritzer använder, som tidigare nämnts, begreppet 

”konsumtionskatedraler” för att beskriva hur samtida varuhus och gallerior strukturerats likt 

religiösa platser, i syfte att ha en förtrollande inverkan på den potentiella konsumenten. Ritzer 

skriver också att exempelvis gallerior går att betrakta som ställen människor kommer till för 

att praktisera en form av konsumtionsreligion.48 Utifrån Agamben kan man tolka Lauras tanke 

på att hon ska ”frossa loss” som en vision om en tillfredsställande kapitalistisk-religiös 

handling hon ska utföra. Kombinerat med Ritzer blir dessutom platsen för konsumtionen 

(eller frosseriet), och den lockelse eller förtrollning som den utövar, viktig. Tolkat utifrån 

Ritzer är det inte bara konsumtionshandlingarna i sig som är viktiga för upprätthållandet av ett 

konsumtionssamhälle, eller en kapitalistisk religion, utan även de platser som är kopplade till 

dessa handlingar. I det här fallet är butikerna Room och Bruka de specifika platser som Laura 

kopplar samman med utförandet av den kapitalistisk-religiösa handlingen. 

2.2 Konsumtion och konsumenten 

2.2.1 Konsumtion som identitet 

Kopplingen mellan konsumtion och identitet har behandlats många gånger i konst och 

litteratur. Den amerikanska popkonstnären Barbara Kruger gjorde 1987 ett av sina mest kända 

verk: ”I shop, therefore I am”, en parafras på Descartes Cogito ergo sum (ett verk som, 

ironiskt nog, kom att inspirera skateklädesmärket Supremes logotyp när det startades 1994). 

Idén om konsumtionen som grundläggande för identiteten är likaså viktig för sociologen 

Zygmunt Bauman.49 

I Astarte finns en viss koppling mellan konsumtion och identitet. I kapitlet ”Ylle”, 

exempelvis, tillskrivs de kläder som Fröken Jansson klär skyltdockorna med mänskliga 

egenskaper. Det blir en sorts spegling av hur kläder annars kan beskriva eller positionera en 

person och dess identitet. Promenaddräkterna beskrivs som ”självförsörjande, arbetssamma, 

                                                 
47 Agamben, s. 23. 

48 Ritzer, s. 7f. 

49 Bauman, 2012, s. 47. 
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[och] sakliga”.50 I det här fallet, när kläderna beskrivs med mänskliga egenskaper redan innan 

de används, förstärks dessutom denna förmåga, kläderna får sin egen identitet som sedan 

kommer att appliceras på den person som tar på sig dem. Kläderna är fortfarande kvar i 

affären, men har redan gett sin framtida bärare vissa egenskaper. För den potentiella 

konsumenten som ser in i skyltfönstret blir de till färdiga byggstenar att konstruera sin 

identitet med. 

Konsumtionens identitetsskapande funktion är dock inte lika påtaglig i Astarte som den är i 

storlek 37. Där framstår konsumtionen och identiteten som än mer sammanbundna, nästan 

omöjliga att separera från varandra. Genomgående är att Laura bygger sin egen identitet, och 

sin uppfattning om sig själv, med hjälp av vad hon konsumerar: främst kläder (i vilken butik 

de är köpta, vilket märke det är, vad kläderna kostat), men också på bostadsmarknaden, valet 

av restauranger, och så vidare. Påfallande är också hur ofta andra personer som introduceras 

gestaltas eller beskrivs först och främst genom vad de har på sig, ibland bara med en 

beskrivning av hur deras kläder ser ut, men ibland också med hjälp av märken. Dessa 

beskrivningar är dels ett sätt att skapa andras identiteter utifrån vad de har på sig, men också 

ett sätt att skapa den egna identiteten, i detta fall Lauras. Genom att utgå ifrån skillnader 

gentemot andra definierar hon också sig själv, negativt, utifrån vad hon själv inte är. 

För Laura är stil viktigt, och ligger till grund för hennes värderingar av andra människor, 

och även av sig själv. Hon ser tillbaka på ett tillfälle när hon anlitade en personlig shoppare: 

När hon först kom till Sverige hade hon blivit ställd över hur töntig hennes amerikanska collegestil var. Det 

hade tagit henne flera år att jobba upp en stil som funkade i Sverige. För tre år sedan hade hon i största 

hemlighet anlitat en personlig shoppare. Han hade hjälpt henne att hitta rätt saker. Detta var något hon nästan 

hade förträngt, och om någon hade frågat henne skulle hon ha blånekat.51 

 

En personlig shoppare kan, vid en första anblick, tyckas vara ett paradoxalt fenomen, i 

synnerhet tolkat utifrån Bauman, som säger att konsumtion är individens sätt att skapa sig 

själv och sin identitet.52 Är det inte motsägelsefullt i så fall att anställa en person att handla åt 

en och skapa ens identitet? Är det inte att lämna idén om självförverkligande att låta någon 

annan göra de valen åt en? Men den personliga shopparen är helt i linje med Baumans syn på 

det postmoderna samhället överlag, och på konsumtionssamhället i synnerhet. Att 

konsumtionen i sig kan bli till en vara är kanske det tydligaste tecknet på konsumtionens 
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samhälleliga betydelse. Utifrån Baumans tankar om att konsumera sig till trygghet och 

säkerhet, utifrån beslut som upplevs som välinformerade, är det logiskt att även 

självförverkligandet kan konsumeras på det sättet.53 När den egna stilen blir till ett problem, 

som för Laura när hon upptäckte att hennes stil inte passade in i Sverige, kan konsumtionen 

av själva konsumtionen, precis som för alla andra problem, vara lösningen. 

2.2.2 Andras konsumtion  

Förutom att skapa den egna identiteten är konsumtionen även viktig för att särskilja sig från 

andras konsumtion, och i förlängningen deras identiteter. I ett samhälle där konsumtionen, 

enligt Bauman, är helt grundläggande i människors liv, är en rimlig följd att konsumtionen 

även blir viktig för bedömningar av andra människor. För Laura i storlek 37, som är uppvuxen 

i New Yorks ”societet” och tillhör en ekonomisk överklass, är konsumtionen också ett sätt att 

befästa en position. Den enda butik hon egentligen trivs med att handla på i Sverige, är en 

liten exklusiv ”boutique” på Östermalm, men hon känner sig äcklad av Bloomingdales, New 

Yorks största varuhus, som hon jämför med Åhléns. 

Ett tillfälle som skiljer sig från den mest typiska konsumtionssituationen är när Laura, som 

tidigare nämnts, ska köpa ett hus i Stockholms skärgård. Då tydliggörs hur viktig 

konsumtionen är för Laura: för henne själv, men också för att befästa hennes position. Där 

ställs hon inför en konsumtionssituation som tydligt bygger på en form av konkurrens: när 

flera personer vill köpa samma hus kommer priset att stiga genom budgivning. Detta står i 

kontrast mot den mer typiska konsumtionssituationen, det vill säga inhandlandet av ett 

klädesplagg eller en vara i en affär, där utgångspunkten är att utbudet är anpassat efter 

efterfrågan, och varan kan förutsättas existera i obegränsat antal. 

När Laura ser ett par som är på väg till samma husvisningar som hon själv, får 

konkurrenssituationen henne att raljera över dem, spekulera över deras personligheter och val 

av livsstil, och på så sätt distansera sig från dem.  

Tjejen var gravid och såg äppelkäck ut. Klädstilen var vidrig. Både tjejen och killen hade skidjackor på sig 

och vandrarkängor. Självklart bar killen på en nördig ryggsäck. Laura visste att på sommaren hade de båda 

nylonsandaler med kardborrband. Säkert med tubsockor i. Och byxor med praktiska blixtlås så att de lätt 

och ledigt kunde göras om till shorts. Åh hata, hata. Laura kunde uppriktigt bli förbannad på människor som 

klädde sig så där illa. Samtidigt tänkte hon lite förnöjt att de där två inte kunde ha så värst mycket pengar, 

och därför inte borde utgöra något större hot i en framtida budgivning. Laura såg sig själv segla in på 

husvisningarna, slå ut med ena armen och utropa: Åhh vad fint, precis vad jag hade tänkt mig. Jag tar det! 
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[...] De tjänade säkert ganska bra ihop och verkade utan tvekan sparsamma, det syntes ju tydligt på deras 

äckliga kläder. Eller så var de bara präktiga på ytan. Men ute i deras lägenhet i Aspudden försiggick säkert 

värsta sexlekarna. Både bondage och bajssex. Kanske hängde de upp varandra i remmar och grejer.54 

 

Laura skapar flera bilder, mer eller mindre relaterade till varandra, av paret: dels att deras 

klädstil är ”vidrig” och ful (de konsumerar på fel sätt), dels att deras ”äckliga kläder” visar att 

de är sparsamma (de konsumerar inte tillräckligt), och dels att de är ”präktiga på ytan” men 

egentligen ägnar sig åt ”bondage och bajssex” (deras konsumtion är falsk och döljer deras 

verkliga identiteter). Det viktiga är dock inte hur väl dessa bilder egentligen stämmer överens 

med paret, det väsentliga är att Laura distanserar sig från dessa egenskaper genom att 

projicera dem på paret. Laura är alltså på inget av dessa tre sätt, vilket innebär att hon själv 

konsumerar på rätt sätt, konsumerar tillräckligt, och konsumerar på ett sätt som är äkta och 

framhäver hennes verkliga identitet. 

När Laura senare pratar med paret, och det visar sig att de bara ska se på fyra av sex hus 

eftersom det är de enda de tror sig ha råd med, ångrar Laura att hon tänkte så elakt om dem. 

Denna ånger möjliggörs av att konkurrensen, faran i konsumtionssituationen, är över: det har 

visat sig att Laura mycket riktigt skulle vinna en eventuell budgivning. Då är hennes tillgång 

till det eftertraktade konsumtionsobjektet (det hus som de båda potentiellt skulle intressera sig 

för) säkrad. I förlängningen vet hon att hon, genom konsumtionen, kommer att kunna 

förverkliga sig själv och den livsstil hon ser sig leva i skärgården. I det avseendet är den 

trygghet som finns i möjligheten att konsumera, enligt Bauman, återställd. 

2.2.3 Konsumtion som trygghet 

Att konsumtionen innebär trygghet är också en återkommande bild i storlek 37. När Laura 

vaknar en lördag, efter att ha bestämt sig för att inleda sin nya livsstil, är hon sysslolös och vet 

inte vad hon ska göra: ”Hennes planer på att strosa runt lite svårmodigt på stan kändes inte så 

bra. Kanske skulle hon gå ut till Moderna museet och titta, men så kom hon på att det var 

stängt på grund av mögelangrepp. Jahaja. Vad kunde hon annars göra som var lite 

betydelsefullt?”55 

I den här scenen sker någonting som annars är sällsynt i romanen. Om det typiska annars är 

att någonting konsumeras till följd av ett begär, och att detta sker oreflekterat, så skiljer sig 

det här tillfället genom att konsumtionen är reflekterad. Först övervägs konsumtionen, och 
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sedan värderas den negativt: ”Nu var problemet det att hon inte hade en aning om vad hon 

skulle göra. Visst, hon kunde gå ner till NK och shoppa lite, men det var inte direkt 

meningsfullt. Inte i närheten av andlig stimulans.”56 

Begreppet ”andlig stimulans” ställs här mot vad som antyds vara en meningslöshet i att gå 

till NK och shoppa. ”Andlig stimulans” har en mängd olika tänkbara tolkningar, men där 

finns en religiös underton, även om denna skulle kunna peka mot en New Age-andlighet lika 

gärna som en kristen sådan. Andlighet kan oavsett betraktas som någonting immateriellt, och 

står därmed i motsats till det materiella, vilket inkluderar konsumtionen. Denna antydan om 

en meningsfullhet i det immateriella, själsliga livet och en meningslöshet i det materiella är en 

insikt som verkar framkomma i samband med det byte av livsstil som Laura gör, eller 

försöker göra. Denna insikt är dock kortvarig, eller snarare svår att hålla fast vid: Laura 

bestämmer sig till slut för att se en film, och väljer Lilja 4-ever av Lukas Moodysson. Hon 

tror att den ska vara som hans tidigare filmer, men blir chockad av den:  

Den handlade om djupaste förnedring och övergrepp. Laura grät så hon skakade och ville bara ut från 

biosalongen. Den var helt avskyvärd. Och alldeles för trovärdig. 

Efter filmen mådde hon illa. Hennes huvudvärk hade tilltagit och kändes migränliknande. Hon måste 

hem. Ikväll skulle hon äta lite bättre. Laura tittade sig i en spegel inne på Hennes och såg att hon såg helt 

förstörd ut.57  

 

Det beslut hon fattar är dels ett beslut att gå på bio, men också beslutet att inte gå och shoppa 

på NK, vilket antyds vara det hon skulle ha gjort om hon hade befunnit sig i samma situation, 

innan hennes byte av livsstil. Att avstå från shoppingen är ett aktivt beslut, som i det här fallet 

sätter henne i en obekant, eller åtminstone ovan, situation. Bioupplevelsen, som också tydligt 

är en icke-shopping-upplevelse och således en sorts avvikelse, påverkar henne starkt negativt 

och får henne att må dåligt. Efter filmen, när hon mår dåligt och vill hem, befinner hon sig 

plötsligt inne på ”Hennes”58, där hon speglar sig och ser att hon ser helt förstörd ut. Här blir 

affären en plats som hon går till när hon mår dåligt, kanske för att samla sig. Det är också en 

plats där hon speglar sig själv och värderar sitt utseende, där hon upptäcker att hon ser alldeles 

förstörd ut, vilket i någon mening beror på att hon gått och sett på bio istället för att shoppa. 

Att hon, ställd inför hemskheterna i Lilja 4-ever, nästan automatiskt verkar gå in i en affär, 

kan utifrån Bauman ses som ett tecken på att konsumtionsmiljön utgör en trygghet för henne. 

                                                 
56 Rudberg, s. 175. 

57 Ibid., s. 175f. 

58 H&M, min anm. 



20 

 

Samtidigt är konsumtionsmiljön alltså även en plats där hennes utseende värderas, där hon 

själv tycker att hon ser förstörd ut, vilket kan förstås utifrån Benjamins tanke om kapitalismen 

som en religion som i första hand skapar skuld.59 

När Laura åker till New York gör hon det för att träffa sin familj och gå på sin kusins 

bröllop, men hon tar sig också tid att shoppa när hon är där. Så snart hon får ledig tid rör hon 

sig mellan de affärer hon känner till sedan tidigare, på ett sätt som inte är helt olikt hur man 

kan tänkas besöka släktingar i en avlägsen stad. Den första dagen i New York bokar Laura in 

en tid hos frisören och inser sedan att hon har en lucka till att göra någonting annat: ”Och hon 

hade hela två timmar på sig att SHOPPA.”60 

Det här är också ett av ytterst få tillfällen i romanen där ett ord som vanligtvis skrivs med 

gemena bokstäver skrivs med versaler. Anmärkningsvärt är att det inte heller görs i en dialog, 

vilket hade kunnat vara ett sätt att förmedla att någonting skriks eller uttalas i högre ton än 

vanligt. Möjligtvis kan det förklaras med att meningen är en del av Lauras tankar, att 

sekvensen är berättad i tredje person men internt fokaliserad, men det är fortfarande svårt att 

föreställa sig att ett ord tänks högre än ett annat. Oavsett rör det sig om en tydlig betoning av 

att ”SHOPPA”, en betoning som sätter ordet och aktiviteten i en särskild position, som får det 

att stå ut från andra aktiviteter. 

Laura åker sedan från hotellet för att shoppa, och stiger på grund av en bilkö ur taxin innan 

hon är riktigt framme: ”Det råkade vara utanför House of Ralph Lauren. Laura bestämde sig 

ändå för att först gå till Scoop och ta ’Raffe’ på vägen tillbaks.”61 

Zygmunt Bauman skriver om konsumtionens förmåga att skapa en känsla av trygghet, eller 

garanti, i en värld som karaktäriseras av instabilitet eller osäkerhet.62 Vad är skillnaden mellan 

att säga ”Ralph Lauren”, eller att, som Laura gör, kalla affären för ”Raffe”? Smeknamnet är 

vanligtvis någonting familjärt, ett sätt att manifestera en nära relation till en annan person. 

Utifrån Bauman skulle man kunna tänka sig smeknamnet som ett sätt att försöka befästa 

någonting som varaktigt, att ge en stabilitet till en relation. För Laura gäller det i det här fallet 

en upplevd nära relation till affären och klädesmärket Ralph Lauren.  

Det verkar som att välbekanta affärer eller affärsgator ger henne en form av trygghet: ”Hon 

korsade Park Avenue och vek in 63:e gatan in på Madison. Madison var hennes favoritaveny. 
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Där fanns alla roliga affärer och den var lagom bred.”63 Eller, som Bauman skriver om 

konsumtionens möjlighet att erbjuda säkerhet och bestämdhet: ”Consumers may recompense 

the chronic deficit of certainty in one way only: by pursuing the avenues laid out and made 

passable by marketing and shopping.”64  

Förekomsten av varumärken, så som Ralph Lauren, är även det något som skiljer sig 

mellan Astarte och storlek 37. I Astarte förekommer inga varumärken överhuvudtaget: där 

namnges tidningar och liknande verksamheter, men inga klädmärken, eller ens varuhus. 

Varumärken är däremot väldigt frekvent återkommande i storlek 37, där kläder inte bara 

beskrivs genom hur de ser ut, utan också genom vilket märke de är av. Likaså namnges 

affärer och varuhus i stor utsträckning. 

Denna olikhet i de litterära skildringarna är också talande för en mer övergripande skillnad, 

mellan 1930-tal och tidigt 2000-tal, i synen på varumärken. Den kanadensiska författaren 

Naomi Klein skriver i den uppmärksammade boken No Logo (1999) om den väldigt starka 

bild av sina varumärken som vissa företag lyckats skapa, något som kommit att prägla 1990-

talet. Hon skriver om det viktiga förhållandet mellan kunderna och märkena, hur det känns 

otillräckligt att enbart köpa en produkt, att relationen till varumärket upplevs som starkare än 

så och närmar sig en sorts fetischism eller mystifiering. Klein beskriver detta som, i likhet 

med Bauman, en längtan efter trygghet hos konsumenten: ”Det är inte undra på att det blivit 

en huvudsyssla för mode-, sport- och underhållningsföretag som säljer dessa fetischmärken att 

fundera ut hur de ska slå mynt av detta starka sug efter trygghet och gemenskap genom att 

omvärva sig med märkesprylar.”65 Givet att storlek 37 kom ut 2002 kan den antas vara 

influerad av det 1990-tal som Klein beskriver som varumärkespräglat. Ett exempel på 

varumärkets starka roll i romanen, och dess trygghetsskapande funktion, är det ovan 

diskuterade tillfället när Laura kallar Ralph Lauren för ”Raffe”. 

2.2.4 Konsumtion som dröm, illusion eller måste 

En övergripande skillnad mellan Astarte och storlek 37 finns i inställningen till konsumtionen, 

och tillgängligheten eller möjligheten att konsumera. Orsi Husz skriver om den historiskt 

vanliga användningen av en drömmetaforik i relation till konsumtionen. Detta har också gett 

hennes avhandling, Drömmars värde, sin titel. De snabba ekonomiska och samhälleliga 

förändringar som skedde i Sverige i början av 1900-talet innebar en snabb expansion av nya 
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konsumtionsmöjligheter, som dock inte alltid blev direkt tillgängliga för hela befolkningen, 

med följden att det var en period som i stor utsträckning väckte drömmar. Husz poängterar att 

konsumtionsdrömmar är självklara även för dagens människor, men att konsumtionen idag 

också i någon mån blivit en vardagsrutin.66 

Den tendens som Husz tar upp finns avspeglad i litteraturen: i Astarte förekommer i princip 

inga skildringar av själva konsumtionen. Det som däremot skildras många gånger är 

människors längtande blickar (eller ”morgonböner”) in i de upplysta skyltfönstren, deras 

visioner om att äga ett visst plagg, med andra ord, deras drömmar om att konsumera. I storlek 

37 händer det att Laura ägnar sig åt en form av drömmande, exempelvis när hon tänker sig sitt 

nya liv i Stockholms skärgård och alla de saker hon ska köpa för att förverkliga det. Men det 

man skulle kunna kalla för avståndet mellan begäret och själva konsumtionen är betydligt 

kortare i storlek 37, som överlag innehåller fler skildringar av konsumtion än av drömmar om 

den. I många fall verkar konsumtionen ske mer eller mindre per automatik, där det som 

inhandlas inte har nämnts eller beskrivits förrän i det ögonblick som det konsumeras. Ett 

typiskt scenario är att Laura ger sig ut på stan för att shoppa, men inte särskilt ofta för att leta 

efter någonting specifikt. Lauras möjlighet att konsumera är klart underlättad av hennes 

klasstillhörighet och ekonomiska tillgångar, men utöver det verkar det även finnas en skillnad 

mellan romanerna som går att förklara med skillnaden över tid, där konsumtionen har kommit 

att bli mer slentrianmässig, eller som Husz uttrycker det, en vardagsrutin.67 

I storlek 37 finns även tillfällen där konsumtionen framstår som mekanisk, tämligen långt 

från drömmen, och närmare ett slags måste, eller tvång: 

Efter en timme kände hon sig nöjd och gick för att betala. Framme vid kassan fanns även skor. En hel drös 

från Jimmy Choo. Laura kände sig tvungen att klösa åt sig två par. När allt var klart var Laura både utmattad 

och jäkligt törstig, så hon bestämde sig för att åka tillbaka till hotellet på en gång och ta Ralph Lauren en 

annan dag. Hon behövde ju inte shoppa loss allt på en dag.68 

 

Här är Lauras inställning till konsumtionen väldigt långt från de drömmar och längtansfyllda 

blickar in i skyltfönster som är återkommande i Astarte. Snarare verkar det vara fråga om ett 

slags måste, där konsumtionen blir ett påbud från ovan: som allra mest tydligt när hon känner 

sig tvungen att ”klösa åt sig” två par skor. Den här scenen för också tanken till Benjamins tes 

om kapitalismen som en religion som skapar skuld, snarare än att likt andra religioner rena 
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från synd.69 Konsumtionen av skorna blir här utförandet av en kapitalistisk-religiös handling, 

men snarare än att skänka någon form av tillfredställelse fortsätter Lauras tankar att kretsa 

kring konsumtionen. Hon behöver motivera att hon inte går förbi Ralph Lauren, och gör det 

genom att tänka att hon inte behöver ”shoppa loss” allt på en dag (vilket dock antyder att hon 

behöver ”shoppa loss” allt vid något tillfälle).  

Den här gestaltningen av en nästan tvångsmässig relationen till konsumtionen, vilket 

utifrån Benjamin kan tolkas som ett ständigt skapande av skuld, finns inte på samma sätt i 

Astarte. Däremot finns tillfällen när konsumtionen synliggörs som en illusion, en slags 

invertering av de drömmar den skapar vid andra tillfällen i romanen. I det femtonde kapitlet i 

Astarte, ”Gå under?”, vandrar Viola längs gatorna i ett besviket, desillusionerat sinnestillstånd 

efter att ha haft samlag med herr Hill. Akten levde inte upp till hennes förväntningar, och här 

kommer hennes egna spruckna illusion att speglas i modefirmans fönster, och bryta även den 

illusion som fönstret annars skapar:  

Nu hade all glans slocknat. Det ljus som ännu lyste inifrån butikslokalerna var bara till skydd mot tjuvar. 

Modefirmans fönster tog sig spöklika ut i sin övergivenhet. I det hårda och avlägsna skenet verkade 

dockorna som stela beläten, något av stomme och skelett, avslöjat, avklätt.70  

 

För Viola försvinner de två begären samtidigt: begäret riktat gentemot herr Hill, och begäret 

att konsumera. På så sätt synliggör Boye skyltfönstrena, reklamen, och idén om konsumtionen 

som illusioner.  

2.3 Konsumtionskritik 

2.3.1 Konsumtionen som ändlös  

Tillfället när Viola ser in i skyltfönstret och konsumtionen skildras som illusorisk kan tolkas 

som en del av den kritik mot konsumtionen som framkommer i Astarte. Ett återkommande 

inslag i romanen, som också kan tolkas som en form av kritik, är bilden av konsumtionen eller 

kapitalismen som någonting ändlöst. Ändlösheten är kopplad till konsumtionssamhällets 

ständiga upprätthållande av begäret, ett tillstånd som Boye vid upprepade tillfällen synliggör. 

”Ylle”, ”Spetsar”, och ”Siden”, de tre kapitel i Astarte där denna bild av konsumtionen 

framträder som tydligast, handlar om varje enskilt års mode. Kapitlenas första och sista 

stycken skildrar hur Fröken Jansson klär skyltdockorna i fönstret, och på så sätt skapas en 
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känsla av upprepning. Årets mode förändras alltid, från år till år, men är en process som 

verkar fortsätta i all oändlighet. 

I kapitlet ”Ylle” klär Fröken Jansson som vanligt skyltdockorna med årets mode. Det året 

är kläderna som marknadsförs: ”Lätta promenaddräkter, praktiskt enkla, med en liten slät 

sporthatt – självförsörjande, arbetssamma, sakliga, för kontoret, men också för promenaden på 

Strandvägen och förmiddagens rundgång i butikerna.”71  

Användandet av ordet ”rundgång” kan i det här fallet tolkas på flera sätt, och tänkas ha 

flera innebörder: den mest direkta betydelsen är att plagget är passande för att gå runt i 

butiker och handla. Men på ett annat plan blir det en del av en större rundgång att köpa ett 

klädesplagg för att det ser bra ut att ha på sig när man är ute och handlar, alltså att köpa något 

för att kunna se bra ut när man köper något. Detta kan i sin tur tolkas som en allegori för 

konsumtionens, eller kapitalismens, natur, dess tendens att skapa ändlösa begär.  

En känd kritik mot det moderna kapitalistiska samhället finns i den franske situationisten 

och filosofen Guy Debords Skådespelssamhället, från 1967. Olov Hyllienmark sammanfattar i 

förordet till den svenska översättningen av boken vad Debord menar med 

skådespelsbegreppet, och använder då precis som Boye ordet ”rundgång”: ”Skådespelet är 

alltså en verklig samhällsordning som totalt domineras av overklighet, av en ständig 

produktion och konsumtion av varor som inte har någon motsvarighet i verkliga behov, en 

ständig rundgång [min kursivering] som på samma gång är sitt eget mål och sitt eget innehåll 

och som därför är en ständig falsifiering och negation av det verkliga livet.”72 Rundgången är 

alltså ett motiv som även annars använts i kritik mot konsumtion och kapitalism. 

I storlek 37, när Laura hastigt bestämmer sig för att lämna New York och åka tillbaka till 

Stockholm, har hon köpt så mycket kläder att hon inte får plats med dem i väskan. Det är ett 

problem som endast kan lösas genom mer konsumtion: ”Hon knölade ner alla kläder i 

väskorna. De fick inte plats. Hon tog två shoppingkassar och stoppade ner resten. Hon fick 

köpa en till väska på flygplatsen.”73 

Situationer där konsumtionen på detta sätt föder sig själv förekommer alltså i båda 

romanerna. Men finns det någon skillnad mellan hur denna ändlösa konsumtion gestaltas i 

storlek 37 och i Astarte? En tolkning som ligger nära till hands är att den kritiseras i Astarte, 

men inte i samma utsträckning i storlek 37. Den tolkningen baseras delvis på de formmässiga 

                                                 
71 Boye, s. 21. 

72 Olov Hyllienmarks förord i Guy Debord, Skådespelssamhället, s. 16. 

73 Rudberg, s. 164. 
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aspekterna: i Astarte utgör citatet från ovan, där betydelsen av ”rundgång” diskuterades, en 

del av de kapitel där Fröken Jansson klär skyltdockan med årets mode, där upprepningen 

skapar en upplevelse av (evig) repetition, och dessutom kontrasteras mot skildringar av 

exempelvis barnarbete i Kina. I och med att motivet ändlöshet förekommer i kombination 

med skildringar av kapitalismens eller konsumtionens negativa konsekvenser, kan det i 

Astarte tolkas som en kritik mot konsumtionen.  

I storlek 37, däremot, är citatet ovan taget från när Laura, upprörd och stressad, bestämmer 

sig för att lämna New York. Ändlösheten är egentligen inte det väsentliga, i stället är faktumet 

att alla kläder inte får plats en del av det mer övergripande motivet motgång, eller stress. Först 

skyndar sig Laura upp i lägenheten, sedan får kläderna inte plats i väskan varpå hon stoppar 

ner dem i en påse, och sedan ringer hon en limousin som kan ta henne till flygplatsen, rafsar 

ner en lapp till städerskan, och går därifrån. Samtidigt är det också en del av ett 

återkommande motiv som bäst sammanfattas: Laura löser problem med hjälp av sina 

ekonomiska tillgångar. Det är ett motiv som synliggörs när hon sedan kommer till flygplatsen 

och det bara finns biljetter kvar i turistklassen, vilket Laura väljer att se som ett tecken på sin 

nya livsstil, och slutet på extravagansen.74 Detta markerar ett skifte, där den livsstil som Laura 

haft tidigare aktualiseras och på sätt och vis problematiseras, även om hon även i 

fortsättningen av romanen ofta löser problem med hjälp av sina ekonomiska tillgångar och 

konsumtion. Till exempel försöker hon byta livsstil genom att, som tidigare nämnts, köpa ett 

hus i skärgården, till vilket hon även behöver köpa möbler, bil och båt. På så sätt gestaltas i 

storlek 37 en viss insikt om vad som kan vara problematiskt med hennes livsstil, men också 

en svårighet, eller oförmåga, att uppnå någon verklig förändring. Zygmunt Bauman skulle 

antagligen instämma i att en sådan förändring är svår när samhället, och till och med den egna 

identiteten, är präglade av konsumtionen. 

  

                                                 
74 Rudberg, s. 165. 
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3. Avslutning 

I Astarte är en religiös tematik och metaforik framträdande i samband med skildringarna av 

konsumtion. Att konsumtionen och kapitalismen i någon mån har ersatt religionen är 

återkommande, och kan huvudsakligen förstås med hjälp av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter hos Walter Benjamin och Giorgio Agamben. De menar att kapitalismen som 

sådan tagit över religionens roll, men att den i grunden utgörs av liknande religiösa krafter 

som fortfarande är aktiva, vilket går att hitta stöd för i Astarte. 

I Astarte är också konsumtionen någonting som genomgående skildras utifrån, vilket också 

möjliggör en viss kritik. Det är framför allt drömmar om konsumtionen som skildras, och bara 

möjligheten till konsumtion, ofta gestaltad med hjälp av skyltfönster, verkar ha en förtrollande 

effekt, och en given plats i litteraturen. Utifrån Zygmunt Bauman kan detta förstås som ett 

tidigt stadie i konsumtionssamhället, när mönstren för konsumtionen är i förändring, och dess 

roll börjar bli allt mer central. På så sätt är Astarte en skildring av konsumtionens roll under 

modernitetens och konsumtionssamhällets framväxt. 

 I storlek 37 är inte konsumtionen en tematik som skildras utifrån, snarare utgör den för det 

mesta en oreflekterad, ofrånkomlig del av livet. Den kan innebära drömmar, men verkar även 

utgöra ett slags måste, ett begär som ständigt behöver stillas. Konsumtionen är viktig för 

karaktärerna, och rent litterärt för karaktärsgestaltningen, eftersom många beskrivningar av 

personer utgår från de klädesplagg och varumärken de konsumerat. Utifrån Bauman kan detta 

ses som en skildring av det samtida konsumtionssamhället, där konsumtionen är central i 

människors tillvaro och identitetsskapande. I storlek 37 manifesterar det sig dels i den 

självklara, oreflekterade konsumtionen, och dels i hur konsumtionen utgör en slags trygghet, 

en fast punkt i det Bauman kallar för modernismens flytande fas. Detta visar sig till exempel i 

huvudkaraktären Lauras starka relationer till vissa specifika varumärken. 

 Något som skulle vara intressant att studera i framtida undersökningar är förändringar i hur 

konsumtionen skildras från år 2002 till idag. I takt med en ökande medvetenhet om 

konsumtionens miljöpåverkan har det under de senaste åren exempelvis skrivits böcker som 

handlar om att leva utan att konsumera annat än det mest livsnödvändiga. Samtidigt 

introduceras ständigt nya möjligheter att konsumera: hur har till exempel näthandeln påverkat 

konsumtionens roll i samhället och för individen? De sociologiska och filosofiska teorier som 

introducerats här, och varit fruktbara för den här uppsatsens analys, kan med fördel tillämpas 

och utvecklas även i framtida undersökningar. 
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