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Sammanfattning 

Denna studie vill belysa hur konsumtion och identitet är sammankopplade och påverkar 

varandra åt båda håll. Identitet påverkar konsumtion och konsumtion påverkar identitet och 

det kan vara svårt att se vart det ena börjar och det andra slutar. Studien frågar sig hur 

konsumtionsmönster och känslor kring konsumtion beskrivs samt hur konsumtionsmönster 

kan förstås i relation till den fysiska identiteten? 

    Enligt de teorier som finns runt konsumtion och identitetsskapande påverkar möjligheterna 

till konsumtion individens identitet och känslor vid konsumtion påverkar hur ofta individer 

konsumerar. Empirin i studien som har samlats in från sex kvinnor med olika åldrar genom 

semistrukturerade intervjuer illustrerar att ålder inte påverkar kvinnornas likheter och 

olikheter. Det som istället verkar påverka deras önskemål om sitt yttre är den gemensamma 

kulturen på deras arbetsplats. Detta att de på olika sätt blir påverkade visar sig i att de vill ha 

en viss fasad och standard på arbetet och i privatlivet och därför blir det en nödvändighet att 

handla till exempel kläder, skor, smink men minst tre av kvinnorna har också betalat för 

ingrepp i sitt yttre med avsikt att se bättre ut. Överlag verkar dessa tre kvinnor känna att det 

var nödvändigt för dem att göra dessa ingrepp och därför inte ångrar dem. Empirin visar även 

att den känsla av glädje som shopping kan ge för en del, är kortvarig men påtaglig och 

påverkar hur ofta de shoppar medan andra inte tycker att det är relevant i deras förhållande till 

shopping. I slutändan underlättar det om det finns en förståelse för att individer konsumerar 

på ett sätt som involverar deras identitet och att identiteten kräver denna konsumtion. 
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Inledning 

Jag står i en skolkorridor och tittar på två högstadietjejer som skrattar och pratar med 

varandra. Helt plötsligt tar den ena tjejen upp en flaska hårsprej, blundar och sprejar sig i 

ansiktet. Den andra tjejen undrar varför hon sprejar hårsprej i ansiktet, varpå den första tjejen 

berättar att det är ett fantastiskt knep för att sminket ska sitta på plats hela dagen! Helt perplex 

så hinner jag inte säga något innan de borta.  

    Jag själv tycker om känslan av att ha flera kassar hängande på armen när jag kommer hem. 

Då är det förstås lyxiga små påsar med kläder och smink. För den person som jag tänker mig 

att jag är ingår det att handla nya kläder lite nu som då, att hänga med i nya färger och former. 

Att handla kvalitet känns inte aktuellt för jag vill ändå inte ha samma plagg länge, det blir att 

köpa produkter som är att betrakta som slit och släng-produkter. Jag upplever också att min 

konsumtion är kopplad till min identitet och till min yrkesroll i ett arbete där jag representerar 

en organisation. Jag handlade inte alls lika frekvent när jag hade ett arbete där jag inte 

behövde vara representativ, det ingick inte i den ”roll” jag hade då. 

    En persons identitet är det som är exklusivt för just denna person. Identitetsskapande är 

kanske den viktigaste uppgift en människa har att göra med sig själv. Utveckling av 

identiteten utifrån möjligheterna till konsumtion påverkar självidentiteten och för att fullt ut 

kunna delta i konsumtionssamhället måste varje individ infoga sig i sociala mönster. I mina 

resonemang om att bygga sin identitet koncentrerar jag mig på den fysiska identiteten. Inte för 

att den är separerat från den psykiska identiteten men jag är här intresserad av hur de fysiska 

uttryck människor tar sig som skapas av konsumtionssamhällets alla spektrum. 

    Vägledning in i teorier om konsumtion och identitet har hämtats från Konsumtionsliv av 

Zygmunt Bauman (2009) och Modernitet och självidentitet- Självet och samhället i den 

senmoderna epoken av Antony Giddens (2009). Begreppet identitet forskas på utifrån bland 

annat filosofi, psykologi och samhällsvetenskap och man kan se att det inte bara är forskning 

på själva begreppet utan ” man kan säga att ´identitet` nu har blivit en prisma genom vilka 

andra aktuella aspekter av livet upptäcks, undersöks och blir förstådda” (Bauman, 2002:171). 

Studier som rör sig i kombinationen mellan konsumtion och identitet finns, och de har alla sin 

specifika infallsvinkel.  Det finns färre studier som kopplar ihop konsumtion och identitet i 

empiriska studier, där det studeras hur de två begreppen påverkar varandra. Med anledning av 
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detta är tanken med denna studie att ge ökad förståelse till att konsumtion av till exempel 

kläder och ingrepp har att göra med identitetsskapande. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur intervjuade individer beskriver att de agerar i 

konsumtionssamhället runt sitt utseende och hur detta agerande kan förstås i relation till deras 

fysiska identitet.  

Disposition 

I den teoretiska bakgrunden introduceras läsaren i ämnet genom att ett urval av artiklar och 

böcker presenteras. I metoddelen beskrivs hur studien har utförts och andra metodologiska 

ställningstaganden som gjorts. Detta avsnitt beskriver även hur arbetet har gått till med 

hänseende till trovärdighet och etik. I resultatdelen presenteras den empiri som samlats in 

under rubrikerna ”Konsumtionsmönster” och ”Känslor relaterade till sin egen konsumtion”. 

Analysen direkt efter resultatdelen visar hur  respektive resultat tillsammans med den 

teoretiska bakgrunden ger en förståelse för hur resultaten kan tolkas. I diskussionsdelen 

diskuteras resultat och analys och ger ett bidrag till teorierna inom ämnet. Studien avslutas 

med förslag till vidare forskning och en källförteckning. 

Teoretisk bakgrund 

I denna del redovisas litteratur och artiklar som förklarar och fördjupar förståelsen av 

fenomenen konsumtion och identitet. För att empirin ska mynna ut i ökad förståelse för 

fenomenen konsumtion och identitet behövs en grund för detta vilket är tänkt komma här i det 

teoretiska avsnittet. 

Identitet- vad är det? 

Enligt Bonniers svenska ordlista är identitet bland annat ”det att man känner sig tillhöra en 

viss grupp”. Giddens (2009) skriver om självidentitet att det är ”Individens reflexiva tolkning 
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av självet mot bakgrund av hans eller hennes biografi”(sid 276). En liknelse som Stier (2003) 

har gjort för att beskriva identitet är som följer: 

 

En individs identitet kan ses som ett porträtt av vem och vad han eller hon är. På en från början vit duk 

målas ett porträtt- ”formas en identitet”- med hjälp av olikartade penslar, pennor och färger. Å ena 

sidan är det ett självporträtt-konstnären målar en bild av vem och vad han eller hon tror sig vara. Å 

andra sidan är andra konstnärer med och målar porträttet utifrån vem och vad de uppfattar att personen 

är. 

Utifrån sina konstnärliga stilar, perspektiv och avsikter sätter konstnärerna-medvetet eller omedvetet- 

sin särartade prägel på porträttet. Det blir dock aldrig ”färdigt” utan förblir ett livslångt biografiskt 

arbete-där ständiga revideringar gör att saker tillkommer eller tas bort, konturer modifieras, färger byts 

ut eller bleks (a.a, sid 14). 

 

Bauman (2009) uttrycker i fråga om skapande av identitet och valfrihet att” är identitet inte en 

gåva man föds med; ingen identitet är ’given’, och ännu mindre given en gång för alla och på 

ett säkert sätt. Identiteter är projekt: Uppgifter som ännu inte har påbörjats, utförts med 

omsorg och definitivt slutförts” (a.a, sid 125). Slutsatser som man kan dra av detta är att även 

om en individs identitet finns där tidigt är den inte statisk utan kommer att förändras genom 

livet. Giddens (2009) nämner bland annat skilsmässa som en trolig start av en individs 

omstrukturering av sin identitet. Detta uttrycks som ”självets reflexiva projekt som är den 

process varigenom självidentiteten konstitueras” (sid 19, 276). Giddens beskriver även att 

moderniteten har en stor påverkan på både att identiteten ändras över tid och hur den ändras. 

Han menar att tidrummet i moderniteten är mycket utsträckt och att det medför att 

individernas själv är ihopkopplat med samhället på en världsomspännande plan. Det här gör 

att det vi mår dåligt över har ändrat karaktär och substans gentemot tidigare . Han menar att i 

dåtiden ändrades också identiteter men att det gjordes i redan förutbestämda hållpunkter och 

att det var oförändrat i många hundra år. I moderniteten däremot är övergångar inte självklart 

redan bestämda utan påverkas av yttre händelser och individen själv. I förlängningen 

konstruerar individen sin nya identitet i en process för att smälta samman ”personlig och 

social förändring” (sid 44-45). Man kan tänka sig att moderniteten tar ifrån individerna den 

trygghet som det traditionella samhället var och istället ger individen ensamhet och vilsenhet. 

Giddens säger dock att det inte bara beror på detta att identitetsskapande kan vara 

problematiskt utan även en vinst. Det kan även ge individen just som individ större 

möjligheter (a.a). 

    Bauman (2009) säger att ”’ansvaret för andra’ ersätts med ett kombinerat ’ansvar inför sig 

själv’ och ’ansvar för sig själv´” (sid 105). Individen har fått ett ansvar för sig själv och sin 

identitet. Tidigare var begreppet ansvar ihopkopplat med etiska och moraliska resonemang. 

Numera är det tillsammans med självuppfyllelse och när individen beräknar hur stor risk som 
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kan tas  i det dagliga livet som begreppet ansvar är aktuellt. Ansvaret är ett ansvar för den 

egna individen och att se till att man får det man har arbetat för och förtjänar eller är skyldig 

sig själv. Att göra trovärdiga och pålitliga val handlar mest om vad som bäst gagnar individen, 

inte andra individer eller samhället (a.a). 

Den fysiska identiteten 

Det traditionella försvinner med att individen själv skapar sin identitet och behöver lära sig att 

klara av kommunicera sig själv till andra i vardagslivet (Giddens, 2009). Att klara av att 

umgås otvunget med andra är viktigt. I detta finns kunskapen om hur individen kan sköta sitt 

sociala liv, sociala kontakter och det bygger på att människan har kontroll över sitt utseende 

psykiskt och fysiskt. Giddens menar att individen måste ha kontroll över sin kropp för att 

kunna vara en kompetent aktör i det sociala livet. Om man tappar sin kontroll till exempel i 

stressiga situationer börjar individen förlora känslan av att händelser sker med oavbrutenhet 

och system. Kroppskontrollen är basalt viktig för att kunna hålla självidentiteten uppe, för att 

individen förevisas eller förevisar sig själv inför andra hela tiden. Därför blir andras visade 

uppskattning en trygghet för identiteten vilket människan lär sig tidigt i livet (a.a). 

    Genom Stier (2003) vet vi att det alla andra direkt kan se och bilda sig en uppfattning om 

när det gäller en annan människa är det yttre. Det sägs ofta rent allmänt att det är viktigt med 

det första intrycket för det är svårt att ändra på. Det är en blandning av hur individen ser ut 

och beter sig (a.a). Goffman (2007) skriver om individer och livet som skådespelare i ett 

pågående skådespel där skådespelarna bär olika masker passande för den roll man spelar. 

Dock är rollen påverkad av det som utspelar sig runt omkring och inte tvärtom. En möjlighet 

till hur och varför vi beter oss som vi gör i olika situationer är beskrivet med att ”När en 

individ framträder inför andra individer projicerar han medvetet eller omedvetet en definition 

av situationen i vilken hans jag-uppfattning ingår som en viktig del (a.a, sid 210). Det här kan 

säga oss att jag-uppfattningen är viktig för hur vi visar oss för andra och en del av jag-

uppfattningen är den yttre ”fasaden”.  

    Av litteraturen att döma är individens identitet något som är formbart och formas redan från 

början av individens livstid. En del av det som formar identiteten är omedvetna processer 

medan annat är medvetet. Av det medvetna finns till exempel kläder som Giddens (2009) 

tolkar som något mer än bara något att skyla sig med i alla slags samhällen. Kläder är så 

mycket mer. Det ger individen möjlighet att visa upp sig, att visa vad man gillar eller ogillar, 

vem man upplever sig vara. Kläder kan vara en statussymbol eller ett tecken på att man inte 
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har råd att följa trender: mat är också viktigt, i sig som den ritual det är att äta men mat 

påverkar också kroppen, till exempel onyttig mat gör kroppen större och nyttig mat gör 

kroppen hälsosam. Mat påverkar därmed den yttre identiteten och blir också det en del av de 

yttre betingelser som används till att forma identiteten. Detta benämns som ”regimer” som 

Giddens då menar är delvis individuellt men också ordnat utifrån den givna kulturen (a.a, sid 

44-45). I Belks artikel (1988, sid 160) sägs ”vi är vad vi har” (min översättning) och att det är 

grundläggande för att förstå konsumenters beteende. Det man har och äger är betydelsefullt 

för självet och därför blir även konsumtion betydelsefullt eftersom det därigenom blir möjligt 

att äga mer. Kläder, skor och accessoarer faller inom detta område och enligt denna teori 

försöker vi att få mer och mer av varan. För att koppla ihop det med hur man kan ändra sig 

fysiskt, kan till exempel kläder signalera olika saker och bara det att äga många kläder, att 

kunna byta ofta ger en signal om ens status (a.a). 

    Aktivitet är även det ett sätt för individen att reglera sitt yttre, och behövs på ett helt annat 

sätt för alla människor som nuförtiden har till exempel stillasittande tid i sina arbeten och inte 

naturligt rör sig (Stier, 2003). Konsumtion till individens yttre, att kunna köpa sig till ett 

annat, enligt eget tyckande, bättre utseende blir lättare och lättare (Bauman, 2009). Har man 

möjlighet kan man köpa sig till ett vitare leende, mindre mage, cellulit-fria lår, vackra naglar 

och vidare i lång rad. Att kunna köpa sådan förändringar till sin egen kropp är, förutom mer 

eller mindre dyrt, mycket mer långtgående än att bara köpa nya kläder och därigenom 

förändra stil. Tidigare har det funnits möjlighet till kirurgi i förskönande syfte för de som har 

haft oturen att råka ut för skador eller annan orsak till ett missbildat yttre. Nu finns 

skönhetskirurgi för alla som har råd och nu handlar det inte om att korrigera missbildningar 

utan om att göra det normala ”vackrare”. Allt i syfte att behålla eller få attraktionskraft så att 

individen kan tävla om marknadsandelar, marknaden som handlar om människor (a.a). 

På marknaden finns en stor medvetenhet om individers behov av att lära känna sig själva, 

även till den fysiska sidan (Wu, Cutright och Fitzsimons, 2011). Därför finns tjänster som 

hjälper till med detta som till exempel färganalyser, där individen får reda på vilka färger som 

passar honom eller henne bäst eller tjänster där man kan få reda på vilken sorts träning som 

passar bäst för att nå sina mål. Logiskt sett så bör det vara till hjälp för individen att känna sig 

själv när beslut behöver fattas om viktiga saker som rör en själv. För att kunna lära känna sig 

själv och öka sitt självmedvetande behöver individen konsumera (a.a). 

    Att forma sin yttre identitet kan alltså göras genom att köpa sig ett annat utseende än det 

som generna gett individen. Det styrs av storleken på plånboken, eftersom de flesta av 

ingreppen av fysiken är riktigt dyra. Det styrs också av hur påverkbar en individ råkar vara 
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(Bauman, 2009). Påverkan kommer från marknaden med bland annat reklam och andra 

locktoner från företagen (a.a). Som vi har kunnat se från litteraturen kommer påverkan även 

från omgivningen, som arbetskamrater, släkt och vänner. Men påverkan kommer även från en 

själv i och med att man intalar sig att man är värd en produkt eller behandling, att man 

förtjänar den. Ju mer man ger sig in på denna linje, ju mer upptäcker man förmodligen som 

behöver ändras på. Bauman (2009) skriver om oavsiktliga skador, skador som orsakas av 

konsumtionssamhället. Att ständigt vilja ha mer, eller komma på nya kroppsliga skavanker 

som måste ”fixas” kan också vara en oavsiktligt skada. En vanlig konsument själv tänker nog 

inte på att begäret inte stillar av att man har köpt något för att andra sitt utseende. En vanlig 

konsument tänker kanske inte att begäret istället ökar (a.a). 

Konsumtionssamhället 

Det finns många olika benämningar på den tid vi lever i som till exempel det globala 

samhället, postmoderna samhället, nätverkssamhället och konsumtionssamhället. 

Benämningarna kan verka bredvid varandra eftersom de talar om delvis olika sammanhang. 

Här blir fokus givetvis på konsumtionssamhället som står som motvikt mot 

produktionssamhället som vi anses ha lämnat bakom oss (Bauman, 2009). I 

produktionssamhället spelade arbetet den centrala rollen och stabilitet och säkerhet var det 

viktigaste. Individens önskan att tillskansa sig produkter var för att de utlovade just säkerhet 

och stabilitet. Under denna tid byggdes det på storlek, till exempel stora industrier, och tanken 

var att genom stora volymer säkra och stabilisera hela samhället. I produktionssamhället 

existerade givetvis konsumtion annars hade det inte funnits skäl till att överhuvudtaget bygga 

upp stor produktion (a.a). Så vad är då skillnaden på produktionssamhälle och 

konsumtionssamhälle?  

    Konsumtion är något som alla ägnar sig åt mer eller mindre, planerat eller oplanerat 

(Bauman, 2009). Det är en ofrånkomlig del av livet och att konsumera gör alla levande 

organismer. Det som vi vill komma åt är att vi i dagens samhälle konsumerar på ett sätt som 

mänskligheten inte har gjort tidigare. Vi konsumerar inte längre bara för våra livsviktiga eller 

viktiga behov, eller för att säkra och stabilisera vår tillvaro. Ur den historiska synvinkeln sett, 

har inget samhälle tidigare utlovat lycka medan man lever, utan inte förrän till i livet efter 

döden. Men det gör konsumtionssamhället. Det lovar lycka på direkten, förutsatt att man 

ägnar sig åt konsumtion förstås. Samtidigt uppfattas olycka som något fruktansvärt som man 

aldrig kan förlåta eller tolerera. I teorin om konsumtionssamhället hävdas det att känslan av 
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lycka är det viktigaste för samhället och det ger löfte om lycka till sina medlemmar på 

direkten så länge som individen följer konsumtionssamhällets lagar. Lagen i 

konsumtionssamhället är förstås att konsumera. För att kunna konsumera måste individen ha 

en inkomst och helst öka sin inkomst. Lyckan stiger i och med att inkomsten ökar upp till en 

viss gräns. Efter att den gränsen har passerats har individen inte längre några bekymmer med 

att klara sin överlevnad. Konsumtion fyller nu helt andra behov hos individen. Behov som 

mer handlar om att tillfredsställa begär, önskan, behov och förhoppningar. När individen nu 

ägnar sig åt konsumtion kommer ändå lyckokänslan mer eller mindre kortvarigt. Därför ägnar 

individen sig åt konsumtion så ofta det går för att få återuppleva lyckokänslan (a.a). Enligt 

Alvesson (2006) finns det forskning som visar att människor inte blir gladare eller mer 

tillfreds av att samhällets överflöd och att det ytterligare har stigit. En annan del av varför vi 

människor konsumerar som vi gör har Beverland och Farelley (2010, sid 854) uttryckt som att 

vi har ett behov att känna tillförlitlighet till det vi konsumerar då våra syften är att känna 

”kontroll, sammanhang och värde” (min översättning). De menar att människor är medvetna 

om att de behöver skapa en identitet som kombinerar det individen behöver med samhällets 

normer (a.a). 

    Enligt Bauman (2009) kan man se att behovet av säkerhet och stabilitet omvandlas till 

snabb användning och förbrukning av varor och istället för att de ska ge stabilitet ersätts de 

med en ny vara när den inte längre uppfyller kraven. Alvesson (2006) i sin tur beskriver att 

det inom området för konsumtion finns en stor del oberäknelighet, instabilitet och oordning 

och att de känslorna ökar. Orsaken är att konsumtion intar en sådan viktig roll i många 

samhällen. I dessa samhällen är medborgarna framförallt konsumenter. Alvesson pekar på att 

identitet alltmer påverkas av konsumtion och andra områden blir mindre viktiga (a.a). 

Bauman (2009) pratar också om konsumism som han anser har drabbat samhället. Han säger 

att konsumtion är något som individer ägnar sig åt men konsumism betyder att konsumtion är 

något som hela samhället ägnar sig åt. Konsumtion har blivit det viktigaste i samhället, ja det 

är den ”viktigaste drivkraften i samhället” (a.a, sid 36) vilket är ett påstående som även 

Ekström och Hjort (2009, sid 698) ansluter sig till. Det här är kanske inte så konstigt med 

tanke på det som litterturen säger: att reklam, som givetvis är en mycket stor förklaring till 

varför vi överhuvudtaget vet hur vi kan förändra vårt yttre, genom reklamen så berättas det för 

oss, vi behöver sällan leta upp informationen själva. Lasch (1981, sid 95) har utforskat det han 

kallar ”den narcisstiska kulturen” och han säger om reklam att tidigare var dess uppgift enbart 

att beskriva produkter för att vi människor skulle lägga märke till dem men nu ”tillverkar den 

en egen produkt: konsumenten, evigt otillfredsställd, rastlös, orolig och uttråkad”. Han menar 
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med detta att reklamen nu mer har som uppgift att se till att konsumtion  blir ett sätt att leva, 

att hela tiden vilja ha nya saker, uppleva och förverkliga sig själv (a.a).  

    De viktigaste byggstenarna i det som kallas konsumtionssamhället är de möjliga 

konsumenternas möte med de möjliga objekten för konsumtionen (Bauman, 2009). Det mest 

framträdande draget hos konsumtionssamhället, hur omsorgsfullt det än döljs eller mörkläggs, 

är att konsumenterna förvandlas till varor. Att som individ själv vara en konsumtionsvara 

betyder att för att vara en fullvärdig deltagare i konsumtionssamhället måste individen 

marknadsföra och sälja sig själv (a.a). Att antingen behålla den attraktionskraft individen hade 

från början eller ändra på sig till att attraktionskraft finns och sedan bibehålla den är ett tufft 

arbete och det kräver både tid och pengar. Arbetet med detta pågår för det mesta hela tiden 

oavsett vart individen är och vid misslyckande av uppdraget att bli en säljbar vara kan man 

känna skam (Bauman, 2009). I konsumtionssamhället prioriteras det individuella framför 

samhället och i produktionssamhället var det tvärtom. Produktionssamhället som satte det 

samhälleliga framför individen, kände inte skam men eftersom det individuella är det 

prioriterade i konsumtionssamhället så rymmer detta samhälle många individer som kan ha 

skamkänslan med sig och skamkänslan blandat med rädsla görs till en drivkraft till att 

fortsätta försöka bli en säljbar vara. Individen måste därför bejaka sitt yttre eftersom rädslan 

och skammen att inte räcka till är stor och det är ett lätt byte för företag att locka konsumenter 

till att köpa de varor som lovar ett bättre yttre (a.a). 

Konsumtionskriterier 

Det nya och fräscha, det moderna eller modet lockar ständigt konsumenter och det medför 

också att när det inte längre är nytt och fräscht är det inte intressant längre (Alvesson, 2006). 

Vilket givetvis lockar många till mer konsumtion. Att inte följa med i modesvängarna, i alla 

fall någotsånär, ger troligtvis individen svårigheter i sitt sociala liv (a.a). För att kunna släppas 

in i konsumtionssamhället, i den mån man kan tala om att det finns en spärr, behöver 

individen uppfylla kriterier för konsumtion (Bauman, 2009). Dessa kriterier upprättas av 

marknadsnormerna och går, som vi har varit inne på, ut på att konsumenten ska göra sitt 

yttersta för att vara attraktiv, att vara säljbar. Konsumenterna måste inte bara vara säljbara 

utan måste också passa på och säkra sin plats och hålla sig i framkant i modesvängarna. Det 

går inte för sig att använda förra säsongens smink och kläder, för det är ett bevis för att en 

person inte hänger med. Detta medför också att vi måste slänga förra säsongens varor även 

om kläderna är felfria och sminket användbart. Om en person fullt ut har anammat 
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konsumtionens lagar har man inga problem med att förbruka och sedan kasta varor. Att slösa i 

övermått är det normala (a.a).  

    Behovet att ständigt skaffa sig det nyaste är ett behov som egentligen bottnar i att vi genom 

att bete oss på detta vis får företagen att skapa vinster och får snurr på ekonomin i samhället. 

Företagen skapar därför hela tiden nya varor som ersätter de vi köpte häromsistens och 

behovet har därmed skapats av företagen (Bauman, 2009). Suget att köpa sig en nyare variant 

än den man har dallrar inom varje fullvärdig medlem i konsumtionssamhället. Att företagen 

härmed får möjlighet att verka i ett samhälle är för den nytta som den tillför samhället. Ett 

lands ekonomi mäts i BNP och det är mätbart genom den mängd av pengar som växlar ägare. 

Ju mer vi gör av med desto bättre för företagen och samhällets ekonomi i den del där det mäts 

mot BNP (a.a). 

    Konsumtionssamhället är intresserat av individer och gemenskaper utifrån den faktor att de 

först och främst kan vara konsumenter (Bauman, 2009). Hur lyckad medlem av 

konsumtionssamhället en individ är beror på hur snabbt och tillräckligt man svarar upp till 

samhällets krav. Om inte en individ svarar på detta lockrop blir bestraffningen utifrån hur 

svårt brottet var. Social rang i samhället styrs av hur mycket en individ har råd att konsumera 

och social missaktning drabbar den som inte kan, vill eller har råd att konsumera i den takt 

som konsumtionssamhället kräver. Individerna uppmuntras till en livsstil och ”livsstrategi” 

som är präglat av konsumism och samhället motsätter sig försök att inte uppslukas av 

konsumtionen som vissa individer ständigt gör försök till (a.a). Alvesson (2006) kanske inte 

uttrycker sig lika drastiskt men menar likafullt att avvikare i konsumtionssamhället märks och 

de blir ifrågasatta om de försöker leva utan att ständigt köpa nya saker och istället använda sin 

påhittighet och skaparkraft (a.a). Ekström och Hjort (2009) säger att konsumtion är viktig som 

markering av den sociala statusen och betydelsen har ökat med tiden. Vi tänker ofta att alla 

kan välja personlig stil och identitet men då glöms det bort att alla inte har möjlighet att välja 

och påverka bland annat på grund av att den personliga ekonomin sätter gränser för vad 

individen har råd med. Ekström och Hjort menar även att alla konsumenter deltar i 

konsumtionen  men med olika förutsättningar och därför används olika sätt för att klara av att 

konsumera (a.a). 

    Är konsumtion bara för vuxna? Enligt Bauman (2009) skolar vi in våra barn i 

konsumtionsbegäret från det att de är helt små. Det handlar om uppfostran in i ett beteende 

där man föder upp ett beroende av konsumtion. Det börjar innan ett barn kan läsa i och med 

att de ser och hör reklamens budskap och det finns ingen åldersgräns för vilka man gör reklam 

för. Från att ett barn kan läsa har barnet ännu större möjlighet att tillskansa sig information om 
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vad som kan köpas (a.a). Vi har alltså ett samhälle format för konsumtion. En annan 

förklaring till att konsumtionsbeteenden lärs in redan tidigt i en människas liv ger Berger och 

Luckmann (2003) i sin beskrivning av hur den primära och sekundära socialisationen av en 

människa går till. I den primära socialisationen sker de viktigaste intrycken för individen. 

Individen föds in i en redan skapad värld och har ingen möjlighet att välja vem eller vilka som 

introducerar henne eller honom i världen. Detta medför att individen lär sig konsumtion om 

det är viktigt för den allra närmaste omgivningen i den primära socialisationen. Det kan sedan 

ytterligare förstärkas i den sekundära socialisationen då det inte längre är bara den närmsta 

omgivningen som är viktig eftersom även samhället är influerat av konsumtion (a.a). Likaväl 

som identitetsskapande börjar hos en nyfödd så fortsätter den genom livet, och slutar inte för 

att vi blir äldre. Fokusering vid identitetsskapande ligger på unga och medelålders men det har 

visat sig att det är lika relevant i högre ålder och att man här ofta har anledning att bygga upp 

en ny identitet (Jensen-Schau, Gilly och Wolfinbarger, 2009). Till exempel pensionering och 

partnerns död är sådana tillfällen. Forskning visar att även eller speciellt i högre ålder kan 

konsumtion kopplas ihop med identitetsskapande. Både för att mer tid finns men också för att 

fylla i hål som uppstått mellan den gamla och nya identiteten (a.a). 

Teorisammanfattning 

För studien fanns behov av att veta mer om konsumtion och identitetsskapande. Bidragen till 

den teoretiska bakgrunden i studien har hittats i litteratur och artiklar från västvärlden, 

speciellt den engelsktalande delen dominerar. Bauman (2009) redogör för hur 

konsumtionssamhället fungerar idag och vilka komplikationer det ger för identitetsskapandet. 

Tillsammans med Alvesson (2006) ger dessa bidrag en kritisk ingång till fenomenet i sig då 

även Alvesson funderar mycket på vad konsumtion gör med individer. Giddens (2009) hjälper 

till att förklara identitetsskapande i vår moderna värld där konsumtionssamhället är en viktig 

faktor till hur individer agerar. Studien har också behövt en grundlig redogörelse för 

begreppet identitet vilket Stier (2003) har beskrivit. Goffman (2007) fyller på med kunskap 

om att identitet kan ses som en roll som individen spelar och ger identitetsbegreppet en 

flyktighet, att det finns möjlighet att förändra sin identitet viljestyrt. Berger och Luckmann 

(2003) teoretiserar om hur individer blir som de blir genom den primära och sekundära 

socialisationen som individer genomgår och då också blir betydelsefull för hur individen lär 

sig sitt konsumtionsmönster. Lasch (1981) har gett en värdefull inblick i reklam och 

reklamens makt och vad det gör för konsumtionen i samhället. 



 

 11 

    Litteraturen ger förklaringsmodeller som studien behöver för att förstå empirin och täcker 

ämnet väl, men empiriska undersökningar är också ett måste för att grunden ska vara stabil. 

Belk (1988) ger sig in i området med angreppssättet att vi inte kan förstå konsumentbeteende 

om vi inte först förstår vad ägodelar betyder för konsumenten. Belks artikel innehåller ingen 

egen empiri men redogör för tidigare empirisk forskning. Beverland och Farrelly (2010) har 

genom en empirisk forskning studerat konsumenters behov av att välja vad som konsumeras 

utifrån om det upplevs som äkta eller inte. Deras slutsats är att konsumenter söker och vill ha 

det som upplevs som en äkta vara (a.a). En annan empirisk undersökning, av Jensen-Schau, 

Gilly ochWolfinbarger (2009), hittar samband mellan konsumtion och identitet och de hävdar 

utifrån sin empiri att identitetsskapande fortgår upp i åldrarna. När man blir äldre och inte har 

försörjningsbörda för barn kan man på ett helt annat sätt än tidigare, konsumera för att ändra 

sin identitet (a.a). Wu, Cutright ochFitzsimons (2011) har i en empirisk studie försökt bringa 

klarhet i hur viljan att veta mer om sig själv påverkar konsumtionsbeteende. Det verkar 

självklart att ju mer information ju bättre och lättare val kan konsumenten göra men enligt 

deras resultat verkar konsumenter ändå negligera sin nya kunskap eftersom den nya 

kunskapen känns tvingande (a.a). Den sista artikeln som har lämnat bidrag till denna studie är 

skriven av Ekström och Hjort (2009) som sluter sig till Baumans (2009) påstående att 

konsumtion är det viktigaste i samhället och därför hävdar de att det behövs mer information 

om de individer som av ekonomiska skäl inte kan konsumera i någon större grad. 

    I artiklarna finns forskning om konsumtion och identitet på olika sätt. Denna studies 

ambition är att undersöka mer om hur konsumtion och identitet eftersom här finns behov av 

mer förståelse av fenomenen genom empiriska studier. Därtill finns få empiriska studier som 

kopplar ihop konsumtion och identitet, hur de två begreppen påverkar varandra. Studien avser 

att kombinera konsumtion och identitet och därmed ge ökad förståelse till att konsumtion av 

till exempel kläder och ingrepp har att göra med identitetsskapande.  

Studiens frågeställningar: 

Hur beskriver de intervjuade individerna sina konsumtionsmönster och sina känslor kring 

konsumtion?  

Hur kan individernas konsumtionsmönster förstås i relation till den fysiska identiteten? 
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Metod 

Metodologiska ställningstaganden 

Widerberg (2006) framhåller att riktlinjen för forskning med kvalitativ ansats istället för att 

beräkna antal och beskaffenhet hos ett fenomen har som mål att se vilka innebörder och 

uppfattningar som kan finnas. Valet att göra denna studie med kvalitativa metoder kommer 

sig av att syftet med studien är att undersöka hur intervjuade individer agerar i 

konsumtionssamhället runt sitt utseende och hur detta agerande kan förstås utifrån deras 

fysiska identitet och det medförde att kvalitativ metod måste anses vara den bäst lämpade 

metoden. Strävan i empiriredovisningen är att hålla den på en neutral nivå samtidigt som det 

inte går att bortse från den förförståelse som finns för området då studiens författare också 

uppfyller alla de kriterier som ställdes på intervjupersonerna förutom att tillhöra just deras 

arbetsplats (Nylén, 2005). 

Val av intervjupersoner 

Inför empiriinsamlingen behövdes kriterier för intervjupersonerna så att de skulle ha liknande 

förutsättningar för konsumtion. Kriterier som ställdes upp blev kvinna, ålder inom ett visst 

åldersspann och en månadsinkomst mellan 25 000 till 30 000. Inkomsten ger möjlighet att 

konsumera och två åldersspann ger möjlighet ger möjlighet att se om det finns skillnader 

relaterat till ålder. För att få en grupp respondenter som har ungefärliga gemensamma 

ekonomiska ramar fattades beslutet att söka respondenter på en arbetsplats. Arbetsplatsen i sig 

hade ingen betydelse, förutom att organisationen inte bara kunde ha låg- eller högavlönade. 

En kontakt in till en arbetsplats fanns redan där dessa kriterier till fullo var uppfyllda. 

Kontakten ställde en öppen fråga på arbetsplatsen om deltagande och sex personer som 

uppfyllde kraven kvinna och tillhöra en viss ålderskategori gick med på att på sin fritid ställa 

upp som respondenter. De sex kvinnor som frivilligt har deltagit i studien har med all 

sannolikhet olika mål till att de var villiga att intervjuas. Från att få en möjlighet att visa att 

inget intresse finns av till exempel shopping och dess orsaker, till att det är roligt att shoppa 

och roligt att prata om shopping. Att både positiva och negativa svar har lämnats har gjort att 

studien har kunnat analysera båda sidor vilket har gett en mer nyanserad bild. Eftersom 

studien inte berör deras arbete var det viktigt att intervjuerna inte försiggick under arbetstid på 
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något sätt. Att studien inte berör deras arbete gör också att deras ställning gentemot kontakten 

inte blir på något sätt av en beroendeställning eftersom deras svar för det första inte påverkar 

deras arbete eller ger en negativ bild av arbetet. För det andra kommer inte någons svar kunna 

hänföras till någon specifik person. Tre stycken till var först villiga att låta sig intervjuas men 

drog sig ur när de insåg att det skulle ske på deras fritid. Kontakten fick samtycke till att 

lämna ut deras telefonnummer så att intervjutid skulle kunna bokas. Intervjupersonerna 

kommer att nämnas IP:A-F enligt den ordning som de blev intervjuade. Så till exempel 

intervju ett gjordes på IP:A. 

Datainsamling 

Datainsamling har skett via intervjuer som till sin karaktär har varit semistrukturerade vilket 

betyder att intervjuerna har haft teman med frågor som sedan respondenten har fritt fått 

utveckla sina svar inom (Denscombe, 2010). Valet av semistrukturerade intervjuer  kommer 

sig av att det bedömdes ge mest data med tanke på ämnet. Strukturerade intervjuer skulle ge 

för lite utrymme till respondenternas egna tankar och reflektioner, helt ostrukturerade skulle 

måhända flyta iväg alldeles för långt med tanke på intervjuarens ovana att intervjua. 

    De semistrukturerade intervjuerna genomfördes sammanlagt med sex respondenter. 

Intervjuerna bokades på tider som passade respondenterna, kvällstid och helg och de 

genomfördes i respondenternas hem under en tidsperiod av en och en halv vecka. Intervjuerna 

tog mellan 15-35 minuter att genomföra. Den kortaste intervjun på 15 minuter genomfördes 

med en respondent som gav relativt korta svar och inte utvecklade sina tankegångar trots 

följdfrågor. Eftersom detta även var den respondent som uppger ointresse för konsumtion kan 

de korta svaren ha sin förklaring i detta. De andra intervjuerna tog ungefär en halvtimme att 

genomföra. Innan intervjuerna startade informerades respondenterna om att medverkan var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun. De informerades även om att det 

inte kommer finnas möjlighet att spåra det som de har sagt till det som kommer att stå i 

uppsatsen. Intervjuerna bandades med en diktafon och under intervju tre förekom några korta 

avbrott då respondentens barn kom in. Detta verkar dock inte ha påverkat det inspelade 

materialet då det gick att fortsätta intervjun direkt där den hade avbrutits och vid jämförelse 

med de andra intervjuerna märktes ingen markant skillnad som kan hänföras till avbrotten. Att 

diktafon har använts beror på att det har gett möjlighet att ha själva intervjun och frågor och 

lämpliga följdfrågor i fokus samt att det annars skulle ha varit svårt att få med allt av intresse. 

Alla respondenter medgav att diktafonen användes. Försöken att få med allt av intresse har sin 
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givna orsak. Ju mer data, ju större chans att hitta svar på frågeställningarna och därmed fånga 

information som bidrar till att syftet med studien uppfylls. Att få med allt är dock omöjligt 

(Becker, 2008). 

    Ett av problemen under intervjuerna rör inte själva sakfrågan utan att det inte är lätt att 

fånga svar som rör identitet och konsumtion eftersom det faktiskt betyder att respondenten 

måste fundera över sitt eget beteende och det gör att det absolut inte går att utesluta en del 

friserade svar. Att en del svar kanske inte är helt med sanningen överensstämmande beror 

alldeles säkert inte på att respondenten uppsåtligen gett ett felaktigt svar utan för att beteendet 

runt konsumtion och identitetsskapande är till mångt och mycket omedvetna processer. 

Intervjuerna blev alla relativt korta och inte så uttömmande som hade varit önskvärt ur ett 

forskningsperspektiv. Trots möjligheter att tänka till om det behövdes och följdfrågor visade 

alla sex respondenter upp motvilja till att fördjupa sina svar. Det som från intervjuarsidan 

upplevdes som svårast var när frågorna handlade om vilka känslor som shopping eller ingrepp 

ger, en av respondenterna var här villig att fördjupa sig lite mer, de andra var det inte och 

visade det genom kroppsspråk att de inte visste och gav undflyende svar. Försök att kringgå 

dessa problem gjordes genom följdfrågor som anpassades individuellt och som avsåg att locka 

till fortsatt diskussion men de var inte helt lyckosamma. En viss känsla av obehag kan 

tillskrivas ljudinspelningen på diktafonen, flera av respondenterna var märkbart lättade när 

den stängdes av. Även fast de alla godkände ljudinspelningen var ändå den avslappade attityd 

som de hade innan intervjun inte kvar när diktafonen sattes på. Trots dessa problem att 

fördjupa intervjupersonernas resonemang har intervjuerna gett värdefull information om hur 

det egna konsumtionsmönstret beskrivs, eller inte beskrivs, det vill säga att det inte uppges 

vara viktig och vilka känslor som upplevs. Ett problem författaren trodde skulle dyka upp var 

att respondenterna inte alls skulle vilja prata om ingrepp. Nu visade det sig att de var villiga 

att prata om ingrepp och med tanke på att det kanske inte är något diskussionsämne man tar 

med vänner och arbetskamrater så kanske det var skönt att få ventilera det med en intresserad 

intervjuare. 

Analys 

Creswell (2007) beskriver det generella arbetet med kvalitativ data-analys som en process där 

forskaren förbereder och organiserar data, reducerar data in i teman genom att koda och 

kategorisera och till slut presentera data i en diskussion eller figurer och tabeller. Det 

inspelade datamaterialet har skrivits ut ord för ord och därefter har rådata kodats för att kunna 
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kategoriseras efter teman, signifikanta meningar och fraser har lyfts ur rådata och in i 

presentationen. Teman för resultatdelen delades in i ”konsumtionsmönster” och ”känslor 

relaterade till sin egen konsumtion”. Detta utifrån att de konsumtionsmönster som framträtt 

har likheter och visar samband oavsett om det är shopping eller ingrepp som köps och att 

detta sedan påverkar känslor också på liknande grunder oavsett shopping eller ingrepp. Den 

data som har samlats in, har förutom denna process även sorterats i vad som är viktigt och 

intressant att redovisa samt i vad som inte tillför studien något. Rådata i sig är för ansenlig 

och inte läsarvänlig för en direktpresentation. Samtidigt ska materialet i bearbetad form 

fortfarande kunna granskas vetenskapligt och uppfylla rättmätiga krav på trovärdighet (Nylén, 

2005). I trovärdighetens tanke har också valet av storlek på resultatdelen varit viktig, allt i 

syfte att om det inte är tillräckligt läsarvänligt så tappar läsaren intresset att läsa vidare vilket 

påverkar just trovärdigheten (a.a). I de teman som redan fanns i intervjuerna har sedan 

resultatet sammanställts och redogjorts för, inkluderat citat från respondenterna som på olika 

sätt belyser de skillnader och likheter som funnits i respondenternas svar.  

    Denscombe (2010) har beskrivit fyra principer som gäller när dataanalysen görs kvalitativt. 

Det första kravet är att analys och slutsats ska grundas i empirimaterialet. Det andra kravet 

som ställs är att forskaren ska vara väl förtrogen med sin empiri för att sedan kunna tolka den 

och att kvalitativ forskning alltid måste igenom en skede där tolkningen bearbetas, där det 

skapas mening från rådata. Det tredje kravet är att omotiverade fördomar inte ska ha möjlighet 

att föras in i analysen av forskaren oavsett om det kommer sig av att forskaren bär på 

förutfattade meningar eller förförståelse av ämnet och området. Det fjärde kravet består av att 

analysprocessen ska vara återkommande, forskaren ska röra sig fram och tillbaka mellan 

empiri och tidigare forskning till de begrepp, hypoteser generaliseringar och till slut teorier 

som den nya forskningen gett (a.a). Analys och diskussion i denna studie utgår från 

empirimaterialet genom att grunda sig i resultatredovisningen och genom många 

genomläsningar efter transkriberingen av intervjuerna finns förtrogenhet med 

empirimaterialet för att kunna tolka och analysera. Förförståelse finns för ämnet och även 

förutfattade meningar, men dessa har pressats tillbaka, för ett fritt och öppet sinne både under 

empiri-insamling fram till analys och diskussion. I och med att det är nödvändigt att röra sig 

fram och tillbaka i studiens olika delar underlättar det både att se sådant som kan härröra från 

förutfattade meningar och förförståelse i ämnet som att det ger bättre blick för begrepp, 

generaliseringar och ny teori. 
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Studiens trovärdighet 

Validitet 

Kvalitativt inriktade forskare vill kunna visa för forskarsamhället och alla intresserade läsare 

att empirin som har samlats in är pålitliga och sannolika och man använder sig därför av 

någon metod för att visa att forskningen är trovärdig (Denscombe, 2010). I denna studie har 

metoden för att visa trovärdighet varit att insamlad data har grundats i semistrukturerade 

intervjuer samt respondentvalidering. Respondenterna har fått läsa igenom data och ingen av 

de sex hade åsikter efter genomläsningen. 

Tillförlitlighet 

För att forskning ska anses vara tillförlitlig ska en annan forskare kunna göra om samma 

forskning och få samma resultat (Denscombe, 2010). Inom kvalitativ forskning är detta krav 

väldigt svår att uppfylla eftersom det i princip är omöjligt att få alla detaljer likadana en gång 

till eftersom i verkliga livet så pågår hela tiden förändringar. Det en kvalitativ forskare istället 

kan göra är att påvisa att den forskning som bedrivits reflekterar förfaringssätt och forskarens 

beslut för att ge andra forskare möjlighet att kunna följa med, granska och värdera om de 

förfaringssätt och beslut som fattats har varit gängse och rimliga. Det ger den enda möjlighet 

som finns att värdera om en annan forskare skulle kunna komma fram till resultat som är 

likvärdiga (a.a). I studien har därför metod och tillvägagångssätt beskrivits för att underlätta 

den nödvändiga värderingen. 

Generaliserbarhet  

När forskningen görs på få fall som är vanligt i kvalitativ forskning, ifrågasätts ofta 

generaliserbarheten av resultaten (Denscombe, 2010). I kvalitativ forskning kan det då vara 

aktuellt att ställa sig frågan om data skulle kunna överföras till någon del till andra fall eller 

enheter istället för att fråga sig om datan med sannolikhet skulle återfinnas i andra fall eller 

enheter (a.a). För denna studie som i sig är liten kan inte mängden respondenter rättfärdiga 

möjligheten att generalisera. Men studien kan ge en ökad förståelse för hur fenomenen 

konsumtion och identitet påverkar ageranden i konsumtionssamhället och hur det påverkar 

identiteten. 
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Objektivitet   

Går det att både vara opåverkad av situationen under datainsamling och samtidigt inte påverka 

de studerade när kvalitativ forskning bedrivs? Svaret på denna fråga är att det inte är möjligt 

att få en kvalitativ forskning som är helt fri från påverkan åt något håll (Denscombe, 2010). 

Det forskaren måste göra är att agera så objektivt som möjligt och bland annat frikoppla sin 

förförståelse (a.a). Studiens författare har angripit denna förutsättning för objektivitet genom 

både att redogöra för att förförståelse finns och att under datainsamling haft ett öppet sinne 

och viss distansering genom att inte påbörja analysen under datainsamlingen. 

Etik 

Det finns ett flertal viktiga aspekter att ta hänsyn till under forskning och vid publicering. 

Enligt de forskningsetiska riktlinjerna ska inte forskningen utlämna de studerade och att de 

studerades självkänsla och rättigheter inte ska förringas och minskas (Fangen, 2011). 

Deltagarnas intressen ska alltså skyddas då de inte ska behöva skadas genom sitt deltagande 

(Denscombe, 2010). Forskaren ska också låta bli att ge falsk information och presentera 

felaktiga resultat. Vidare ska deltagarna ge ett informerat samtycke och slutligen ska den 

insamlade datan hanteras säkert och konfidentiellt så att ingen obehörig kan nå den och 

deltagarnas anonymitetet riskeras (a.a). 

    Vid den inledande telefonkontakten har information om studiens syfte och respondenternas 

roll samt rättigheter informerats om. Deltagandet har varit helt frivilligt och även om 

informerat samtycke getts har de också vetat om att de närsomhelst kunnat avbryta 

deltagandet. När det gäller ljudupptagning via diktafon så har även det varit frivilligt. Den 

insamlade rådatan har sammanställts på ett sätt som omöjliggör spårning till deltagarna.  

Resultat 

I denna del av studien har respondenternas svar sammanställts till ett resultat, som 

övergripande har delats in i olika områden utifrån de frågeteman som har varit aktuella i 

intervjuerna. Respondenterna fick ge en kort beskrivning sig själva inledningsvis. Tre av 

respondenterna är mellan 33-39 år och tre av dem är mellan 54-59. De arbetar alla på kontor i 
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en kommun och har högskoleutbildning utom en som är assistent. Bruttolön för 

respondenterna ligger mellan 25 600 kronor och 28 812 kronor. Fem respondenter bor i villa, 

en bor i bostadsrätt. Vid frågan hur de skulle med några få ord beskriva sig själv säger tre att 

de är glada, två till säger egentligen samma sak fast de använder orden sprallig och småcrazy, 

lätt för skratt. Övergripande tycker fem om att umgås med familj och vänner, en respondent 

kommer inte på några ord alls för att beskriva sig själv utan passar på den frågan om hur de 

tror att andra ser på dem, hur de tror att de uppfattas av andra och vilket intryck de vill göra. 

Två av respondenterna nämner att de vill uppfattas som pålitliga och två stycken professionell 

när det kommer till arbetslivet. IP:A vill ge intryck av ödmjukhet och uppfattas som 

prestigelös och kunnig och säger ” men också....alltså att folk tycker att man verkligen har 

något bakom pannbenet”. De övriga respondenterna använder till viss del olika ord för att de 

vill uppfattas som glad och positiv. En vill i arbetet bland annat uppfattas som rak och ärlig 

men privat som glad, rolig och snygg. En annan vill ge ett professionellt intryck i arbetet och i 

övrigt vill hon vara fräsch. 

    Sammanfattningsvis kan det konstateras att två respondenter uttalar att de vill uppfattas 

som snygg respektive fräsch. De fyra andra respondenterna nämner inte sitt utseende i sina 

svar utan räknar genomgående upp psykiska egenskaper. 

Konsumtionsmönster 

Frågan hur ens eget konsumtionsmönster kan påverka hur man ser på sig själv var varken lätt 

eller självklar att svara på som synes i detta svar: 

 

Jag vet inte om jag förstår riktigt, men jag tror att mitt sätt att konsumera skapar behov av att 

fortsätta att köpa och när jag upplever att jag inte har några kläder så sammanfaller det med att jag 

tycker att jag är ful och tråkig, ingen positiv syn på mig själv alltså.....(skratt) men så känner jag 

inte hela tiden och en orsak till att det vänder är faktiskt ibland att köpa ett nytt plagg som får mig 

att känna mig snygg, tror jag (IP:A) 

 

En annan respondent menar att hon inte vet om det är hennes konsumtionsmönster som 

påverkar hur hon ser på sig själv eller om det är hennes syn på sig själv som skapar hennes 

konsumtionsmönster då hon ser sig själv som en kvinna med god smak. En tredje respondent 

tycker inte att det påverkar henne alls. 
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Kläder, skor, smink och andra accessoarer 

Inledningsvis går det att konstatera att alla sex respondenter handlar kläder oftare är skor och 

andra accessoarer. Alla sex respondenter utom två verkar tycka att det är mer problematiskt 

att hitta skor. IP:D uttrycker det så här: 

 

Skor får jag ångest av, jag skulle vilja köpa fina högklackade skor men jag är så lång och de flesta 

på mitt jobb är rätt så korta och jag vill inte utmärka mig ännu mer och därför köper  jag aldrig 

något med klack och det kan då vara riktigt svårt att hitta fina skor, mina fötter är ju rätt så stora 

också så det som ser fint ut i storlek 37 kan se helfult ut i 40..... Så när jag väl hittar skor som 

uppfyller alla krav då använder jag dem till de faller i sär......”. 

 

Av de två respondenter som inte har problem att hitta nya skor handlar den ena respondenten 

skor nästan lika ofta som kläder och tänker att kläder och skor ska vara matchat, den andra 

respondenten verkar handla skor mer sällan än kläder av den enkla anledningen att hennes 

familj tycker att hon har för många skor och inte för att hon har svårt med skor. Det finns en 

respondent som handlar nya kläder ca två-tre gånger om året och gör det enbart för att hon 

måste, det bereder henne inget nöje och att hon är glad när hon är på väg hem med inköpen är 

enbart för att hon vet att nu är det lång tid kvar till nästa runda. Tre respondenter handlar nya 

kläder ungefär en gång i månaden- till en gång varannan månad. Två respondenter handlar 

kläder oftare, fler gånger i månaden till varannan vecka och en av dem pratar en hel del om 

märkeskläder. Hon har märkt att det lönar sig att köpa en märkeströja, speciellt av ett visst 

märke hon tycker om, eftersom hon använder den oftare än till exempel tröjor från 

Hennes&Mauritz.  

    Vad det gäller smink är respondenterna rätt lika i sitt köpbeteende. Alla uppger att de 

använder smink men det varierar i hur mycket, tre respondenter använder både 

underlagskräm, puder, rouge, kajal och mascara medan tre bara använder mascara dagligen. 

Fördelningen följer inte åldern utan det är två i den yngre och en i den äldre ålderskategorin 

som sminkar sig mycket. En respondent handlar smink en gång om året till en gång vartannat 

år och det förklaras med att hon använder ett dyrt märke som är drygt. Två respondenter köper 

smink en gång i halvåret, en två till tre gånger om året och två respondenter en gång i 

kvartalet. 

    Fem av respondenterna uppger att de handlar nytt för att de vill handla nytt, två av de fem 

handlar ibland också för att det gamla är slut eller sönder. En respondent handlar för att det är 

som hon säger ”nödvändigt”. En av de respondenter som handlar mestadels för att hon vill 

säger: 
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Jag kan ju knappast påstå att kläderna hinner slitas ut utan det är mitt behov av nya kläder och 

skor som gör att jag köper nya hela tiden. Min man tycker att jag har alldeles för mycket av detta 

och blir lite sur på mig, ibland gömmer jag mina köp ett tag så att han inte ska bli upprörd (skratt). 

Jag är inte så styrd av modet, men jag gillar snygga kläder och skor. Smink kan hinna bli slut eller 

i alla fall på upphällningen, jag riskerar dock aldrig att stå utan, jag köper innan det gamla tar slut 

(IP:F).  

Ingrepp i syfte att förändra sitt utseende. 

Frågan som har ställts här är om respondenten har gjort något slags ingrepp eller brukar göra 

annat som görs i syfte att förbättra sitt utseende. Två av respondenterna har opererat brösten 

för att förstora dem, lyfta dem, och en av dem har även gjort en laserbehandling för sin 

närsynthet, blekt sina tänder två gånger, och färgar regelbundet sina ögonfransar och bryn. En 

respondent har fått behandling för sina åderbråck, och då har hon först fått hjälp att bli av med 

smärtan på sjukhuset men eftersom de fortfarande syntes så tog hon reda på en läkare som 

behandlar åderbråck och har genomgått flera behandlingar för att få bort dem helt och hållet. 

Denna respondent har även tagit laserbehandling mot generande hårväxt på hakan. Alla 

respondenter är rörande eniga i att det inte är snyggt med orakade ben eftersom alla tar bort 

dem regelbundet antingen genom att raka eller vaxa. Tre av dem har gjort en del ingrepp, och 

en av de tre har gjort flera ingrepp, och tre av dem har inte gjort några ”riktiga” ingrepp alls. 

Påverkan 

En av respondenterna anser inte att hon blir påverkad av någon eller något i dessa 

sammanhang.  De andra fem respondenterna tycker att de i varierande grad blir påverkade, 

som en som tycker att lite påverkan får hon från modemagasinen till att både bli påverkad av 

reklam i tidningar och teve och andra människor som till exempel arbetskamrater. En av 

respondenterna uttalade att: 

 

Absolut, att jag blir påverkad! Jag tycker att jag mest inspireras av en del arbetskamrater eller folk 

på stan, mer än det jag ser i reklam och jag tror att beror på att i verkligheten så ser jag verkligen 

om ett plagg eller kombination är snygg och i reklam så är det alltid mycket smala modeller som 

kläderna sitter på (IP:D).  

 

En respondent pratar om att hon tror att mycket av påverkan sker omedvetet, hon kan inte 

peka ut vad hon direkt blir påverkad av men vet att hon blir det. 
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Känslor relaterade till sin egen konsumtion 

Känslan efter shopping. 

”Då är jag superglad, då svävar jag fram” säger IP:A om hur hon känner sig när hon har 

handlat något till sig. Hon upplever sig lycklig och känslan håller i sig den dagen och efter 

det så skulle hon kunna gå tillbaka och köpa mer. En av respondenterna är bara glad för att 

shoppingturen är över, inte över kläderna i sig och känner absolut ingen lycka. Av de fyra 

återstående respondenterna som mer liknar varandra i sina svar på denna fråga, upplever de 

alla att de är glada till jätteglada trots att två av dem också uttrycker att de först kan vara 

glada för inköpet men sedan kan en få ångest över att det kanske inte var helt nödvändigt 

inköp: 

 

Jag känner mig nog ganska glad, har unnat mig något nytt, något som jag verkligen tycker om. 

Nåt som jag är tveksam över kan jag känna nästan lite ångest, var det bra? Kommer jag att 

använda den? Och hur ofta, det är lite varannan gång men oftast känner jag mig ganska nöjd när 

jag har köpt något till mig själv och att det är något som jag tycker om.(IP:C) 

 

En respondent lämnar ofta tillbaka inköp för att hon känner sig missnöjd när hon provar 

inköpet hemma. Två respondenter tycker inte att de har något behov av att köpa mer för att 

de återigen ska kunna känna den glädjen de känner när de handlar, de två andra säger att de 

inte tänkt på det tidigare men att det ligger något i att de kanske går tillbaka och handlar 

mer för att få den känslan av glädje igen. Alla dessa fyra respondenter uppger att det är 

roligt med nya kläder, en säger dock att det också ger mersmak, hon vill ha mer och mer. 

En annan respondent säger att hon ofta tycker att hon inte har något alls att ha på sig och 

behöver därför inhandla nya kläder, sedan går det inte lång tid innan hon igen upplever att 

hon inte har något att ha på sig.   

Känslan efter ingrepp 

Jag är nog ett omöjligt fall, det blir aldrig bra men alltså efter att jag gjort någonting då påverkar 

det nog självförtroendet för att jag känner mig finare men det där försvinner ju så jag kanske 

skulle behöva göra något en gång i veckan om jag hade pengar nog, (skratt)för att hålla kvar 

självförtroendet men nu har man ju inte den ekonomin (IP:A). 

 

Denna respondent som redan har gjort en del ingrepp kan tänka sig att göra fler ingrepp, hon 

upplever att hon aldrig blir helt nöjd utan ”hittar” bara nya fel vartefter. En av de respondenter 

som har förstorat sina bröst säger om ingreppet: ”jag kände mig ful och inte som en kvinna” 

(IP:F). Den respondenten är också mycket nöjd med ingreppet även nu ca två år efteråt. Den 

andra respondenten som har gjort bröstförstoring är inte direkt missnöjd men inte heller helt 
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nöjd, det blev inte riktigt som hon tänkte sig och då var hon ändå rätt nöjd direkt efteråt, men 

missnöjet har vuxit vart efter att tiden går. Hon säger samtidigt att om hon inte gjort till 

exempel bröstförstoringen skulle hon aldrig ha slutat tänka på det, och därmed var det lika bra 

att hon gjorde det. Hon tycker också att det verkligen var nödvändigt att åtgärda det hon har 

gjort. Fettsugning nämns av tre respondenter men de säger samtidigt att de inte kan tänka sig 

att göra det på riktigt på grund av att det är farligt och för dyrt och en nämner att motion 

skulle vara bättre och en annan att hon helt enkelt skyler magen. Att göra något åt rynkorna 

under ögonen är intressant för en respondent men det kommer ändå inte att bli aktuellt för att 

hon inte är tillräckligt fåfäng. Tandblekning och en ny tandfasad är tankar hos två av 

respondenterna och här blir det inte av på grund av att det är kostsamt inte för att det skulle 

vara farligt. Den respondent som tidigare nämnde att hon köper skor utan klack för att hon är 

så lång önskar att hon kunde bli kortare men vet att det inte är möjligt och nämner också att 

hon vet att det är löjligt. IP:E har inte tänkt på något ingrepp utan tycker att hon duger som 

hon är ”jag ser ut som jag gör och den som inte gillar det får titta åt ett annat håll” 

    Sammanfattningsvis kan konstateras att två respondenter är så pass nöjda med sig själva att 

de inte tänker på ingrepp, tre drömmer ibland om vissa ingrepp men kommer inte att 

genomföra dem och en respondent kan tänka sig att göra fler ingrepp om bara inte ekonomin 

satte stopp. 

Konsumtion och lycka 

Två stycken av respondenterna känner sig annorlunda av att handla saker till sig själv, att 

känna att det är bra för sitt utseende respektive att bli glad, en respondent tycker inte att det 

gör henne annorlunda. Tre respondenter har inte svarat på frågan.  

Alla respondenterna tycker att pengar visserligen är bra att ha, pengar underlättar livet men att 

de egentligen inte ger en person lycka. De är också samstämmiga med att de ser att 

konsumtion är en viktig drivkraft i samhället, att mycket handlar om konsumtion och alla 

utom en tycker att de egentligen tycker att de konsumerar för mycket. IP:E säger här:  

 

Ja fast jag inte tycker att jag är en stor slösare så ser jag ju på mina arbetskamrater, på teve och i 

tidningar att det är mycket konsumtion det handlar om....sen kan jag ju jämföra med hur det var 

när jag var liten och ungdom, det är en enorm skillnad på det samhälle som var under..ja, 

femtiotalet kommer jag ju inte ihåg, men sextio och sjuttiotalet, jag tycker att det mer handlade 

om det inre, nu är det bara ytan som är, jag måste säga att jag blir lite orolig när jag tänker på det, 

vart ska det sluta?  

 

En annan kommenterar också vårt samhälle sett utifrån hur vi konsumerar: 

 



 

 23 

Förut hittade man jägarna i skogen, nu finns vi överallt och vi jagar lycka, och det perfekta 

utseendet. Fast jag handlar så mycket kläder och har gjort en bröstförstoring så har jag faktiskt en 

viss distans till det hela så jag ..... i alla fall kan jag se hur jag beter mig, jag är inte blind....men 

jag vill inte ändra mig.....och så verkar alla bete sig. Det är ju galet när man tänker på det! 

Absolut. Jag kan undra hur jag blir när jag går i pension och inte ska gå till jobbet varje dag. 

Undra om jag kommer att tappa stilen då,.ja jag får väl se om sex år.....(IP:F) 

Analys 

Det resultat som har framkommit i denna studie visar på hur sex kvinnor upplever sin egen 

konsumtion och dess konsekvenser. I denna del ska nu resultatet tillsammans med teoridelen 

försöka ge en förståelse för hur konsumtion påverkar identitetsskapande eller tvärtom. Alla 

sex kvinnor arbetar på kontor och eftersom det inte skiljer mer än ca 3000 kronor i bruttolön, 

har de i konsumtionshänseende ungefär samma utgångspunkt. Det som skiljer är åldern där tre 

är i trettioårs-åldern och tre är i femtioårs-åldern. Alla sex kvinnor har också gentemot 

intervjuaren gett ett välmående intryck. När respondenterna beskriver hur de vill uppfattas av 

andra och vilket intryck de vill ge, nämner bara två av dem att de, förutom psykiska 

egenskaper, vill se bra ut, de fyra andra beskriver bara psykiska egenskaper. Som kan ses i det 

teoretiska avsnittet är det viktigt för de flesta individer med uppskattning från andra 

människor för att känna att de har kontroll (Giddens, 2009). Att alla sex respondenter 

använder ord som glad, positiv, pålitlig, ödmjukhet och professionell när de beskriver hur de 

vill uppfattas av andra, kan tyda på att de alla vill få möjlighet att få uppskattning. Att två 

även vill få uppskattning för sin utsida ändrar inte på saken, men dessa två är öppna om att de 

även vill ha ett fint yttre. De andra fyra nämner inte detta men de vill även de vara fina vilket 

framkommer i senare svar som de ger. 

Konsumtionsmönster 

Vilket kommer först undrar en av respondenterna, att konsumtionsmönstret ger en syn på mig 

själv eller är det synen på mig själv som skapar mitt konsumtionsmönster? Frågan i intervjun, 

hur ens konsumtionsmönster ser ut, visade sig vara mer komplex än det först var tänkt. Tre 

respondenter svarade inget speciellt på denna fråga utan uppgav att de inte visste eller tidigare 

tänkt på det. Alla sex respondenter har givetvis ett konsumtionsmönster, det är dock inte 

vanligt att man som individ tänker på hur ens konsumtionsmönster ser ut. Som var väntat 
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utvecklas också konsumtionsmönstret utifrån hur mycket man tycker om att shoppa. Alvesson 

(2006) menar också att villiga konsumenter ständigt lockas att uppdatera sin garderob och rata 

det som inte längre är modernt. Omedvetet så finns förståelse hos många individer att det är 

lättare att få och behålla sin status om man är mån om sitt yttre (a.a). Den respondent som inte 

tycker om att shoppa undviker det. Det som förmodligen är viktigt här är att hon inte tycker 

om att shoppa och därför inte shoppar ofta, men konsumerar mycket när hon väl gör det för 

hon vill leva upp till de krav som finns outtalade på arbetet. Beverland och Farrelly (2010) 

säger att vi konsumerar för att känna kontroll, sammanhang och värde och denna respondents 

beteende kan hänföras till liknande orsaker.  

Kläder, skor, smink och andra accessoarer 

Nya kläder och skor handlar alla sex respondenter, även om det varierar mycket i hur ofta, 

och kanske kan den av respondenterna som säger sig handla minst vara ett exempel på det 

Giddens (2009) säger, nämligen att kläder är viktigt för individens identitet. Kläder ger en 

individ möjlighet att visa upp sig, visa sin status och om man har någon speciell åsikt så kan 

även det uttryckas med kläder (a.a). Den minst ”shoppande” respondenten handlar trots att 

hon egentligen inte vill eftersom hon är mån om sin fasad och vill, åtminstone på jobbet, hålla 

en viss standard hon med. Att äga fler uppsättningar kläder för att kunna byta ofta säger något 

om individen eftersom det man har och äger är viktigt för individens identitet (Belk, 1988). 

De sex respondenterna handlar ungefär lika mycket kläder egentligen, givetvis med lite 

variation. Det som skiljer dem åt är den som handlar sällan och mycket eller de som handlar 

oftare men mindre åt gången. Fem respondenter visar också en viss glädje i att ha nyinköpta 

kläder vilket kan uppfattas som en glädje i att känna sig nöjd med att ha något nytt att sätta på 

sig och som en ny fräsch del av ens identitet. På en kontorsarbetsplats kan det vara svårt att 

veta hur man ska förhålla sig till kläder. Vad är korrekt, hur många olika uppsättningar är ett 

måste och så vidare? Det finns ingen uttalad klädkod och det gör det friare men ibland också 

mer förvirrat om man inte är säker i sig själv. Samma sak gäller skor och andra accessoarer. 

Av de sex respondenterna kan man säga att det finns två ytterligheter, en som inte handlar 

ofta, inte tycker att det är ett dugg roligt och bara vill hem igen. Denna respondent visar 

ganska tydligt i de flesta frågor att det yttre inte är viktigt för henne mer än att vara ”hel och 

ren”. Sen har vi den respondent som definitivt konsumerar mest, både kläder och ingrepp. Hos 

henne är det lätt att uppfatta det som teorierna talar om: Att vi konsumerar för att bli glada 

och stilla ett missnöje, men konsumtion tillfredsställer bara behoven en stund och sedan måste 

vi upprepa proceduren igen. 
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Ingrepp i syfte att förändra sitt utseende 

Alla respondenterna gör något av det som räknades upp i intervjun som exempel på 

”ingrepp”, att det förekommer ingrepp är markant och att det görs för att känna sig fräschare 

och snyggare är också tydligt. I ljuset av vad Bauman (2009) säger om att konsumenten i sig 

blir en vara och strävar efter att vara så attraktiv som möjligt så kan man förstå att det är vad 

vi som konsumenter strävar efter.  

    Skillnaden på ingrepp är dock stor: Skönhetsoperation ställt mot att raka benen. Därför är 

det inte konstigt att alla sex respondenter ändå gör något, och det är just borttagning av 

kropps-hår på olika sätt som alla sex respondenter gör. De säger här alla sex att de känner sig 

fräschare, de vill inte vara barbenta utan att ha tagit bort håret först. Oavsett vem av de sex 

respondenterna man frågar kan man inte påstå att någon av dem inte bryr sig alls om sitt 

utseende. Och enligt Bauman (2009) behöver vi i vårt samhälle visa upp ett snyggt yttre, mer 

eller mindre beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. De två respondenter som 

köper mest kläder av alla sex är också de två som gjort de största ingreppen, bröstförstoring. 

Påverkan 

Påverkningsgraden från reklam och andra människor som arbetskamrater och vänner varierar 

från person till person. Reklam har som tidigare haft funktionen att medvetandegöra att 

produkten finns och att beskriva produkten. Lasch (1981) menar att det reklamen nu gör är att 

förvandla konsumenten till en person som aldrig blir tillfredsställd utan alltid otålig, 

disharmonisk och blasé. Det medför att reklamen påverkar oss konsumenter till att införliva 

konsumtion högst påtagligt i våra liv och göra så att vi vill ha nya saker och att uppleva och 

förverkliga sig själv (a.a). Fem respondenter säger att de är medvetna om att de blir påverkade 

av olika saker när de tänker efter men att det sällan är en medveten process när påverkan sker. 

Den påverkan vi får från reklam är ju just tänkt att vara omedveten. En respondent tror sig 

inte bli påverkad och det låter rimligt i och med att hon sällan handlar saker till sig själv. En 

tanke är att hon omedvetet blir påverkad av sin omgivning eller reklam  och när  hon väl är 

ute och handlar ändå gör vissa val i affären som omedvetet är influerat av något hon sett. Det 

hon tänker på som sin smak, utan påverkan från något annat, är förmodligen ändå inspirerat 

av något. 
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Känslor relaterade till sin egen konsumtion 

Känslan efter shopping 

De flesta människor känner förmodligen någon slags tillfredsställelse när handlandet är klart 

även om det kan vara blandat med ångest över att det blev dyrt eller att det egentligen inte var 

nödvändigt. Så fem respondenter reagerar så som väntat efter att de har handlat. De känner sig 

glada, varierande hur länge. Tre av respondenterna medger att den känslan kan påverka hur 

snabbt de går tillbaka till affären för att handla mer. Detta visar att det finns individer som 

tycker att den yttre fasaden är en viktig del av det individen är, dess identitet eftersom det 

yttre är det vi direkt kan signalera budskap med (Goffman, 2007). Det som också framträder 

under intervjuerna är att på en direkt fråga om man känner sig glad och lycklig av att shoppa 

så medger fyra av respondenterna att visst är de glada men det är tydligt att man inte vill lägga 

någon direkt vikt vid detta. Men i kring-frågor angående varför de handlar till exempel kläder, 

säger de att det är roligt med nya kläder och att de kan känna sig riktigt uppspelta. Detta kan 

tolkas som att respondenterna i grund och botten tycker att det är roligt med nya kläder och 

skor och de säger de också i flera sammanhang, men när de ska tänka efter vilken känsla de 

har efter att de har shoppat blir det svårt att analysera sina egna känslor. Både för att 

känslorna fanns där omedvetet men också för att om man ska svara på en sådan direkt fråga 

kanske man kommer på att man inte vill bli styrd av omedvetna handlingar, känslor och val. 

Bauman (2009) menar att eftersom konsumtion ger en kortvarig lycka så kommer 

konsumenten sträva efter att uppnå lyckokänslan igen. Alvesson (2006) tar upp att det finns 

forskning som visar på att människor inte blir gladare och mer tillfreds av allt samhället har 

att erbjuda. Det är också en faktor i karusellen av känslor och behov som styr individen. 

Många individer blir i grund och botten inte lyckligare men konsumtionen gör individen nöjd 

för en stund och det kan vara nog så viktigt att sträva efter som individ. 

Känslan efter ingrepp 

Att leva i ett konsumtionssamhälle, där det är möjligt att utföra vissa ändringar i sitt yttre 

påverkar hur vi beter oss. Det vi måste göra är att bestämma hur pass viktigt det är gentemot 

hur vår personliga ekonomi ser ut och de risker som ett ingrepp alltid medför. Enligt Bauman 

(2009) gör individer detta för att kunna tävla om marknadsandelar på den marknad som vi 

människor rör oss i som varor. Denna studies respondenter är alla vuxna, och de är jämnt 

fördelade i två ålderskategorier. Av sex respondenter har två stycken förstorat sina bröst: det 
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är den yngsta och den äldsta av respondenterna. Det går inte att utläsa några stora sanningar ur 

detta, men det kan ändå ge en liten fingervisning om att det kanske inte alltid är åldern som 

spelar stor roll för beslutet att genomgå detta ingrepp, utan mer ett påträngande behov att vilja 

få någon kroppsdel att se bättre ut och osäkerhet på sig själv och sitt utseende. Den som har 

gjort mest ingrepp av de sex respondenterna är den yngsta men återigen så är det svårt att 

tolka det som att det avgörande är hennes ålder utan snarare att hon, precis som hon säger 

själv, aldrig blir nöjd utan direkt efter att något blir åtgärdat, hittar hon nya ”fel”. Om 

hårborttagning och bröstförstoring, som exempel på ett större ingrepp, skulle jämställas har 

alla sex respondenter gjort ingrepp och de gör det för att de känner sig finare efter ett ingrepp. 

Den känslan ger positiva effekter för hur man tänker om sig själv och bilden man har om sig 

själv förbättras eftersom vi enligt Giddens (2009) behöver ha positiva bilder av oss själva och 

kontroll över det som händer runt oss för att kunna agera i det sociala livet på ett sätt som ger 

oss fördelar. 

Konsumtion och lycka 

Alla respondenterna har svarat att det inte går att köpa lycka: Om frågan ställts i en enkät med 

svarsalternativen ja eller nej och med en stor andel respondenter skulle kanske en del svara ja, 

men det skulle också vara många som svarat nej. För att det inte går att köpa lycka är en 

allmän sanning. Det som framkommer i studien är att pengar underlättar livet och för korta 

stunder kan konsumtion skapa nöjdhet, glädje och även lite lycka. Men det är en kortvarig 

känsla. Tre respondenter instämmer i att det ligger något i påståendet att känslan av glädje gör 

att man åter vill konsumera för att få återuppleva glädjekänslan. Resultatet visar att det är lika 

vanligt att vilja bli glad igen som att man inte alls känner ett sådant behov bland de sex 

respondenterna. 

    Sammanfattningsvis kan det konstateras att ålderskillnaderna inte har gett något nämnvärt 

utslag för skillnaderna om hur man känner och tänker runt konsumtion. Det som framkommer 

i Jensen-Schau, Gill och Wolfinbargers artikel (2009) är också att man inte slutar att omskapa 

sin identitet för att man blir äldre. För det händer hela tiden saker i en människas liv som gör 

det nödvändigt att ändra på sig (a.a). Identitetsskapande sker hela livet, bitar i ens identitet 

läggs till eller tas bort, långsamt eller snabbare (Stier, 2003). Det är möjligt att det finns andra 

ålderspann som vid en undersökning skulle visa på att just åldern är en komponent till hur 

mycket man är villig att konsumera, till exempel tonåringar och unga vuxna gentemot 

medelålders. Men i denna studie som ändå har ett åldersspann på max 15 år, är det inte en 

markant komponent.  Det som istället är märkbart är att de vill hålla en standard på arbetet; 
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det handlar inte om pumps, kjol och kavaj men ändå att det ska vara i mode och snyggt och 

det ska vara något de trivs i.  Koncentrationen ligger på den fysiska identiteten eftersom det är 

lätt att tro att det finns kopplingar mellan den fysiska identiteten och den konsumtion som är 

möjlig i vårt samhälle. Den identitet som en individ har just nu skapar vissa behov som måste 

tillfredsställas genom konsumtion helt oavsett ålder enligt denna studies resultat som den 

respondent som tyckte att hon var ful och inte en kvinna innan hon gjorde bröstförstoringen. 

Å andra sidan så gör den möjlighet som ligger i vad som går att konsumera i vårt samhälle att 

individer också omskapar sin identitet när de köper nya kläder, skor eller gör en 

laseroperation för att slippa glasögon. Från att uppfatta sig som till exempel plattbröstad och 

inte trivas med det kan en bröstoperation få individen att känna sig helt annorlunda, den 

fysiska identiteten är ändrad. Det kommer så att säga ”på köpet” och det går kanske  att säga 

att en individ köper ett nytt utseende och därmed en ny fysisk identitet.  

Diskussion 

Upprinnelsen till denna studie kom sig av tydliga signaler lite här och var i samhället om att 

människans yttre är mycket viktigt för många och att viljan att förbättra och bevara det yttre 

är stark. Syftet med studien har därför varit att undersöka hur intervjuade individer agerar i 

konsumtionssamhället runt sitt utseende och hur detta agerande kan förstås utifrån deras 

fysiska identitet. De intervjuade individerna agerar alla i konsumtionssamhället med samma 

syfte, att i grund och botten känna sig fina och presentabla på arbetet och fem respondenter 

även i privatlivet. Utifrån deras egna känslor runt shopping och ingrepp agerar de däremot 

sedan olika. Från att bara shoppa när det är nödvändigt till både shopping och en del ingrepp 

ganska ofta. Den fysiska identiteten de har och vill ha är att vara fräsch och välklädd och 

därmed blir konsumtion en nödvändighet men också en källa till en viss glädje. Det som 

framkommer ur respondenternas svar är att åldern inte tar någon framträdande roll för hur 

respondenterna konsumerar i syfte att förbättra eller bevara sitt yttre. Att detta inte verkar 

spela någon roll kan anses lite förvånande men intressant. Jensen-Schau, Gilly och 

Wolfinbarger (2009) har i sin undersökning visat att ålder spelar roll men mer åt att 

konsumtionen kan öka istället för att minska när individerna blir äldre. Det finns absolut 

skillnader i respondenternas beteende men de påminner också en hel del om varandra, 
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speciellt i det som inte sägs medvetet under intervjuerna. Ett exempel på detta är att svaret 

som fyra respondenter ger på en direkt fråga om vilka känslor de har när de kommer hem med 

nya kläder så är svaren ganska neutrala, att visst är det roligt men underförstått med 

kroppsspråket så visas att man inte bryr sig så mycket. Men under en senare del av intervjun 

visar man både med tal och kroppsspråk att det är visst jätteroligt med nya kläder, men nu var 

frågan en annan och de råkade bara slinka in på vilka känslor som väcks av konsumtion. Detta 

kan tyda på att respondenterna inte upplever det som helt okej att tycka att det är roligt med 

konsumtion och därför är ganska neutrala på den direkta frågan. Giddens (2009) menar också 

att bland annat kläder är en viktig del av vår identitet, så viktig att det inte är förvånande att 

individer gläder sig åt att skaffa nya kläder, individen tillfredsställer därmed ett behov. 

    Om ålder inte spelar någon roll mellan dessa åldersspann betyder resultatet ändå inte att det 

mellan andra åldersspann helt plötsligt skulle dyka upp en helt annan signifikans för ålder. I 

studien finns bara sex respondenter och det är svårt att fånga det omedvetna på det lilla antalet 

respondenter, speciellt med tanke på att intervjuerna blev rätt korta. I en större studie kanske 

det skulle finnas mer möjlighet att gå djupare i intervjuerna och samtidigt jämföra åldrar i 

olika kontexter. Istället för ålder som drivande orsak till olika eller liknande 

konsumtionsbeteende verkar istället de självupplevda kraven från arbetsplatsen vara en orsak 

till varför det yttre spelar roll. Svaren från respondenterna tyder på att de socialiseras in i hur 

man ska se ut på arbetet. Berger och Luckmann (2003) beskriver socialisation och i detta fall 

handlar det om sekundär socialisation eftersom den pågår i vuxenlivet. Socialisation beskrivs 

som orsaken till att vi vet hur vi ska bete oss, se ut och så vidare, nämligen att vi lär det från 

omgivningen (a.a). Ingen uttalad klädkod finns, inget säger att individen inte får komma och 

inte vara duschad, med otvättade, slitna kläder men det gör ingen av respondenterna. Viljan är 

hög hos alla respondenter att se fräscha och fina ut på arbetet. Detta leder till att man mer eller 

mindre måste konsumera, att köpa kläder, skor och smink för att kunna hålla den nivån som 

de vill uppehålla. Detta är Bauman (2009) inne på i sina teorier, att det blir ett tvång att 

konsumera för att skaffa och behålla marknadsandelar och även Alvesson (2006) menar att 

konsumtion skapar egna lagar och drivkrafter hos individen som tvingas till konsumtion. 

    Inga direkta frågor har ställts till respondenterna om de tror att konsumtion och identitet 

påverkar varandra. Istället har svaren på detta letats efter utifrån de hela intervjusvaren, i 

sammanställningarna av helheten. Det som framkommer i respondenternas svar är att de 

implicit förstår att deras konsumtion på något sätt också hör ihop med deras identitet. Detta 

visar sig i när det kommenteras att de har en syn på sig själva och det är egentligen deras 

identitet de pratar om då, hur de upplever att de är och ser ut.  Det handlar inte heller bara om 
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vad de vill att andra ska se utan också mycket om vad de själva vill se och känna eftersom det 

stärker individens självbild att må bra och tycka om sig själv. För att få eller behålla den 

positiva bilden av sig själv känner alla respondenter att det är nödvändigt att konsumera. Det 

fungerar inte att ha för lite kläder, fula kläder eller omoderna kläder om de ska kunna 

upprätthålla sin identitet (Giddens, 2009). 

    Om man kan säga att respondenternas identitet gör att de behöver köpa vissa varor och 

ingrepp för att den självbild som de har ska upprätthållas, vilket vi behöver enligt Giddens 

(2009) och vilket vi måste enligt Bauman (2009), då är det lika riktigt att påpeka att de har en 

viss konsumtionsnivå för att de kan och deras identitet behöver det. En respondent nämner 

just att det går att se på hur dessa infallsvinklar påverkar varandra och växlar förstaplats med 

varandra. Som kan ses i litteraturgenomgången påverkar identitet konsumtion och konsumtion 

påverkar identitet.  Denna studie visar att ett visst konsumtionsmönster som en individ har kan 

påverka hur individen ser på sig själv men samtidigt skapar individens syn på sig själv också 

ett visst konsumtionsmönster Det går inte att säga att respondenterna bara är på det ena eller 

andra sättet utan det är en växelverkan som påverkar individen totalt sett. 

    Det här tyder på att om konsumtionen bedöms vara för stor, då i miljöhänseende inte för 

ekonomi och tillväxt, måste det finnas en förståelse för att individer konsumerar på ett sätt 

som involverar deras identitet och identiteten kräver denna konsumtion. Den individ som har 

börjat konsumera kommer inte utan väldigt bra skäl sluta att konsumera. Det hade varit 

intressant att läsa studier i ämnet från andra delar av världen, där till exempel kultur och 

religion är annorlunda än i västvärlden och därmed kunna jämföra hur konsumtionen pågår på 

dessa ställen och om konsumtion och identitet påverkar varandra, eller om till exempel 

religionens styrka är viktigare för identitetsskapandet. Både Bauman (2009) och Alvesson 

(2006) visar på negativa konsekvenser för identiteten på grund av konsumtionssamhället men 

det skulle även varit intressant att se om det finns positiva konsekvenser av 

konsumtionssamhället. Som möjligheten att forma sin identitet blir mer viljestyrd då 

konsumtionen ger möjligheter som tidigare inte funnits tillhanda. 

Vidare forskning 

    Denna studie är liten och ger därmed bara en liten inblick i hur individer upplever sin 

konsumtion och hur det påverkar deras fysiska identitet. Det gör att det finns många fler 

vinklar på ämnet. Ålderspannet skulle kunna ökas, till och med jämföra ungdomar med 

nyblivna pensionärer, eller att inkomstgapet på respondenterna skulle kunna vara större och 
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därmed konsumtionsmöjligheterna mycket större. Män och kvinnors konsumtion kontra 

identitet, vad till exempel ger en man identitet, nya kläder eller en ny stor TV? Det intresse för 

området som krävs för fortsatt forskning kan finnas inom både sociologi och psykologi samt 

samhällsplanering.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Ålder 

Hur vill du beskriva dig själv? Vad jobbar du med, hur bor du? Vilka ord sammnfattar den du 

är? 

Hur tror du att andra ser på dig? 

Hur skulle du själv vilja uppfattas av andra? 

Vad vill du göra för intryck på andra människor?  

Hur visar du vem du är? 

Hur ofta köper du nya kläder? Nya skor? Ny väska? Använder du smink? Hur ofta köper du 

nytt smink? 

När du köper nytt, är det för att det gamla är slut eller sönder, eller vill du ha ny färg, följa 

modet? 

Hur påverkar ditt konsumtionsmönster synen du har på dig själv? Varför handlar du om du 

tänker på dig själv? 

Vad blir du påverkad av? 

Blir du annorlunda av att handla saker till dig själv? 

Har du gjort något slags ingrepp/operation, till exempel bröstförstoring, fettsugning, 

laserbehandling, tandblekning, raka benen, hål i öronen, använt botox? 

Varför gjorde du eventuella ingrepp? Var du inte nöjd med dig själv? Vad utgick du ifrån när 

du bestämde dig för ingreppet? 
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Om du har gjort det, blev du nöjd med det du gjorde, känner du dig annorlunda efteråt i 

jämförelse mot innan? Har det påverkat hur du känner om dig själv? Skulle du vilja göra ett 

nytt ingrepp?  

Om du inte har gjort något ingrepp, har du funderat på att göra och i så fall varför? 

Om du inte kommer att göra något ingrepp, är det för att du är nöjd med ditt yttre eller tycker 

du att det var för dyrt, för farligt eller går det inte att göra det du skulle vilja göra? 

Vad tycker du generellt om samhället vi lever i, handlar det mycket om att konsumera? 

Går det att köpa lycka? 

 


