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1. INLEDNING 

Att vara en del av den västerländska samhällsstrukturen, innebär att vara en stor del i 

det befintliga konsumtionssamhället. Du som konsument är en av de främsta 

grundstenarna i det moderna samhället. Utan konsumenternas konsumtion är det näst 

intill omöjligt för ett konsumtionssamhälle att växa. Konsumtion, och framförallt 

konsumenterna kan med andra ord vara en nödvändighet för samhällets utveckling. 

Och i Sverige har vi aldrig konsumerat så mycket som vi gör idag. I den svenska 

Konsumtionsrapporten 2014 beskrivs hur svenskarnas totala konsumtion ökade på 

samtliga konsumtionsområden under det föregående året, år 2013. Betyder det att vi  

människor därför är rikare än någonsin? 

Förenklat skulle man kunna säga att konsumtionsökningen i Sverige beror på att konsumenterna 

har viljan och möjligheten att konsumera. Konsumentens vilja är kopplad till att tillfredsställa 

behov, uppfylla önskningar, förverkliga drömmar och skapa en identitet.   1

Man kan då ställa sig frågande till om det innebär att en konsumtionslös människa har 

det svårare att skapa en identitet än en icke konsumtionslös människa. Utifrån min 

kulturentreprenöriella synvinkel angriper jag fenomenet konsumtion i förhållande till 

begreppet identitet från olika vinklar. Studien grundas på det köpstoppsexperiment jag 

genomför utifrån en autoetnografisk metod, dvs där jag själv innehar två olika roller, 

både undersökningsobjekt och forskare. Som kulturentreprenör är det nödvändigt att 

kontinuerligt kritiskt granska rådande samhällsstrukturer, för att på så vis få kunskap om 

hur dessa strukturer skall hanteras. En kulturentreprenörs primära uppgift är att via 

kulturella och kreativa kanaler, synliggöra trender, behov och strukturer, som har en 

övergripande påverkan på medborgarna, och därav i sin tur ta ställning till hur dessa 

 Centrum för konsumtionsvetenskap; Konsumtionsrapporten 2014, Göteborgs universitet, hämtat 2015-02-21, 1
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strukturer borde angripas och utvecklas. Detta innebär att omvärldsanalysen är ett kritiskt 

hjälpmedel i en kulturentreprenörs vardag, och den är ständigt närvarande i den här 

studien, via empiriinsamlingen. För att koppla experimentets pågående faser och 

upptäckter till en allmänhet använder jag mig av det mediala verktyget blogg. Via 

bloggen Konsumtionsreflektion kommer jag att försöka väcka allmänhetens intresse för 

experimentet, och värdet av bloggens spridning ger experimentet ett mervärde i sig.  

  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Denna studies övergripande syfte är att undersöka hur individers konsumtionsmönster 

kan påverka individens identitetsskapande, självbild och sociala liv. 

Studien utgår ifrån två frågeställningar: 

Hur påverkar konsumtionsmönster vårt identitetsskapande? 

Hur påverkar ett förändrat konsumtionsbeteende en individs sociala relationer?  

1.2 TEORI  

I det här avsnittet behandlas de valda teorier för studien, utifrån studiens två 

nyckelbegrepp identitet och konsumtion. 

1.2.1 Identitet  

Identitet är ett begrepp människor inte allt för ofta reflekterar över, ändå tycks de flesta 

vara helt övertygade om vad identitet är. För det mesta anses det bara vara något som 

finns där, något som är jag som individ. Men när människor tillåts att se närmare på 

begreppets ursprungliga betydelse och hur en identitet egentligen kommer till, blir 

diskussionen något helt annat. Identitet har sitt ursprung i det latinska ordet idem som 
�4



betyder densamme  och begreppet förklaras idag betyda självbild.  Identitet innefattar 2 3

alltså den bild vi själva har, av oss själva. Då måste man ställa sig frågan hur denna 

självbild skapas. 

Identitet skapas i mötet och i relationen mellan en individ och en omgivning. I de 

sammanhangen skapar och återskapar vi människor vår identitet, utifrån de intryck, 

normer och underliggande information som vi uppmärksammar i omgivningen. Jonas 

Steir ger en liknelse av människans kropp som en målarduk som med olika typer av 

penslar, konstnärliga tekniker och färger, tillsammans skapar ett konstverk som speglar 

vår identitet. Konstverket blir aldrig helt färdigt, utan skapelseakten pågår under 

individens hela livstid.  Då måste frågan ställas, om hur människor skapar sitt eget 4

konstverk och ifall konsumtionen kan fungera som en målarteknik. Jag ställer mig också 

undrande till om vad en individ upplever när den tekniken utesluts från porträttet. 

Identiteten är alltså i en ständig förändring hos en individ hela livet igenom. Den får 

främst sin mening i förhållande till någon eller något annat, när identiteten sätts i en 

jämförande kontext.   5

1.2.2 Bourdieus kapital och fält  

När vi människor vill förstå vår identitet behöver vi alltså också förstå vår omgivning. 

Eftersom att individer också utgör en stor del av vår omgivning, måste det försöka 

synliggöras vilka egenskaper individer har, som blir viktiga för omgivningens formande. 

Man kan därför fråga sig om det är så att alla människor tillhöra alla olika sorters 

 Nationalencyklopedin, uppslagsord idem, hämtat 2015-02-21 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/2

idem

 Nationalencyklopedin, uppslagsord identitet, hämtat 2015-02-21 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/3

lång/identitet 

 Jonas Steir; Identitet - människans gåtfulla porträtt, (Lund, 2003) 43-45.4

 Ibid, 17.5
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omgivningar samt vad konsumtionen får för plats i omgivningen. I boken Social 

handling och sociala relationer beskriver Reza Azarian delar av Pierre Bourdieus teori 

om fält och kapital som beskriver hur individers olika kapital, avgör vilket eller vilka fält, 

som individen kan få tillgång till.  Kapitalen representerar egenskaper och fält 6

representerar omgivning.  

Fält består alltså av individer som tillsammans har skapat gemensamma, outtalade 

värden för fältet och som hela tiden uppfyller de normer och regler som anses som 

kollektivt självklara för fältet. Det är av största vikt att individerna inom varje fält 

upprätthåller sitt engagemang kring de outtalade normerna, då det är normerna som 

skapar den gemensamma identiteten, som i sig utgör fältet.   7

I denna studie angrips därför fenomenet konsumtion som ett fält där individerna 

gemensamt har skapat värden för fältets existens. Inom fältet konsumtion, finns alltså 

individer som konsumerar på ett sätt som anses som normativt, och som via den 

konsumtionen uppfyller fältets värden. Så länge individerna fortsätter att uppfylla fältets 

värden, i det här fallet bedriva konsumtionen, så kommer fältet att fortsätta existera och 

även individernas gemensamma identitet inom fältet. En intressant fråga att fundera över 

i studien, är vilka egenskaper du behöver ha som individ för att få tillhöra fältet 

konsumtion. Det säger sig ganska självklart, att för att konsumera inom 

konsumtionsfältet, så krävs tillgången till ekonomiska medel. Du kanske också behöver 

ha information om hur och vad som är lämpligt för dig att konsumera? Kanske behöver 

du också ha sociala färdigheter i hur du sedan skall presentera dina konsumerade 

varor, utan att uppfattas som högfärdig och överlägsen? Dessa egenskaper och 

färdigheter förklaras i olika former av kapital. 

 Reza Azarian, ”Kapitalformer och fält”, i Social handling och sociala relationer, red. Christofer Edling & Jens 6

Rydgren, (Stockholm, 2007), 265-266.

 Ibid, 266.7
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Olika former av kapital blir användbara för en individ i relation till påverkan, makt, och 

tillhörande. Kapitalen synliggörs i ekonomiska, kulturella och sociala kapital. Det 

ekonomiska kapitalet utgörs av de materiella medel en individ har att förfoga över,  det 8

sociala kapitalet en individs relationer  och det kulturella kapitalet utgörs av kulturella 9

ägodelar så som konst och tavlor, av betyg och diplom som visar på  intelligens och 

kunskap  samt till sist av en kunskap om den erkända kulturen så som exempelvis 10

samhällsfrågor, kultur, politik och sociala koder.  11

Alla dessa ovannämnda former av egenskaper är en del av en individs identitet, och de 

flesta former har därav möjligheten att förändras med individens identitetsskapande.  

Ovannämnda kapitalformer kan också anta tillståndet som symboliskt kapital. Symboliskt 

kapital är alltså inget faktiskt kapital, utan ett tillstånd som kapitalformerna kan befinna 

sig i. Om fältets individer uppskattar kapitalet så kan detta bli symboliskt för fältet. Det 

symboliska kapitalet kan på så vis bli en gemensam nämnare för ett fält vilket inbringar 

en tillhörighet och markör för vad fältets individer ämnar representera.  Detta innebär 12

alltså att om tillräckligt många individer inom ett fält värderar någon egenskap, så kan 

denna egenskap bli symbolisk för fältet, och därav eftersträvansvärd för individerna. För 

studiens främsta fält, dvs konsumtion, skulle det exempelvis kunna innebära att 

kunskapen om rättvisemärkta produkter blir upptaget som symboliskt kapital av ett fält, 

och därav eftersträvansvärt för individerna inom fältet, att behärska och praktisera.        

Det är därför intressant för studiens syfte att ta kapitalens värden i akt i för att synliggöra 

fältens utformning.  

 Wikipedia, uppslagsord; symboliskt  kapital, hämtat, 2015-02-21, http://sv.wikipedia.org/wiki/Symboliskt_kapital.8

 Reza Azarian, om Bourdieu ”Kapitalformer och fält”, i Social handling och sociala relationer, red. Christofer Edling & 9

Jens Rydgren, (Stockholm, 2007),256-257.

 Ibid, 262.10

 Ibid, 262f.11

 Wikipedia, uppslagsord; symboliskt  kapital, hämtat, 2015-02-21, http://sv.wikipedia.org/wiki/Symboliskt_kapital.12

�7

http://sv.wikipedia.org/wiki/Symboliskt_kapital
http://sv.wikipedia.org/wiki/Symboliskt_kapital


1.2.3 Det dramaturgiska perspektivet  

När vi individer rör oss i vår vardagliga omgivning, med våra egenskaper i bagaget,    

förändras vårt förhållningssätt och hur vi framställer oss, efter vår omgivnings utformning 

och normer. Om exempelvis en arbetskollega hälsar artigt ”Hej, allt bra?” varför svarar 

då de flesta ”allt är bra, hur är det själv?”, när det påstådda fallet av att ”allt är bra”, 

oftast inte alls stämmer? Fenomenet kan besvaras med att individer har olika roller i 

olika sammanhang att leva upp till och fortsätta producera tillsammans med vår 

omgivning. Det behövs därför underliggande riktlinjer och svar, som att ”allt är bra” för 

att kunna fortsätta vara i trygga i vår roll. Vi människor har alltså olika essenser i vår 

identitet som betonas olika mycket beroende på sammanhanget. Erving Goffman 

resonerar om fenomenet genom det dramaturgiska perspektivet, som utgår ifrån att 

livets sociala spelrum ses som en scen. Där spelar individer alltid en roll utifrån det 

manuskript som finns tillgängligt. Det finns också en viss rekvisita som spelar in på hur 

individen kan genomföra sin rollpresentation inför den publik individen står inför.  Det 13

är alltså människors sociala relationer och agerande sinsemellan som kan liknas vid ett 

skådespel på en scen. Jaget är en produkt av de sociala situationer jaget ställs inför. 

Det är därav i agerande med andra skådespelare som jaget produceras, och det är 

den sociala interaktionen i samspelet som blir central.   14

Några begrepp som Goffman använder sig av och som jag finner högst användbara i 

sammanhanget är backstage och frontstage. Frontstage innebär att en individ befinner 

sig i en situation där den hela tiden förväntas upprätthålla de normer som rollen och 

scenen kräver. Frontstage kan förekomma när en individ är aktiv i sin roll, på scen inför 

publik, men också när individen går av scenen men fortfarande är inom synhåll för en 

publik. Backstage är den plats eller situation där en individ inte har något krav på att 

 Erving Goffman, Jaget och maskerna, (Stockholm, 2009), 96-98.13

 Ibid, 96ff.14
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upprätthålla sin roll inför en publik, utan får tid till reflektion och eftertanke som sedan 

kan användas i rollprestationen som utspelar sig i frontstage.   15

Precis som Steirs teori om identitet, så anammar det dramaturgiska perspektivet det 

faktum att identiteten, eller i det här fallet jaget, skapas och återskapas i förhållandet till 

andra. Det som blir det dramaturgiska perspektivets essens, är omfamnandet av rollen, 

scenen och manuskriptet som en ständig process hos individen. Att scenen alltid är 

närvarande, att en individ alltid är iklädd en roll och därav även har ett manuskript att 

tillgå, visar på problematiken i en individs förmåga att balansera rollerna inom individens 

identitet. Det dramaturgiska perspektivet blir därför viktigt för studiens möjlighet, att 

synliggöra hur komplex en individs identitet faktiskt är, samt hur ett byte av scen och 

manuskript kan påverka individens rollprestation.  

1.2.4 Konsumtion 

Fenomenet konsumtion är ständigt närvarande i dagens moderna samhällsdebatt. Då är 

det oftast inte den övergripande mängd av konsumtion hos en individ som diskuteras, 

utan fokus tenderar att läggas på konsumtion av specifika typer av varor, som i sin tur 

påverkar den nationella marknadens villkor. Diskussionen mynnar nästan alltid ut i det 

klassiska sambandet mellan tillgång och efterfrågan, och det är sällan som begreppet 

konsumtion får ta plats i förhållande till en individs inre monolog och identitetsskapande.  

Om man ser till begreppets ursprung så härstammar konsumtion från det latinska 

begreppet consuʹmptio, som betyder förbrukning eller användning. Nationalencyklopedin 

beskriver det som ”slutlig användning av varor och tjänster.”  Det är alltså själva 16

användningen av varor och tjänster som är central i den faktiska begreppsdefinitionen, 

och inte själva införskaffandet av dessa varor och tjänster, som begreppet ofta används 

 Erving Goffman, Jaget och maskerna, (Stockholm, 2009), 97-98.15

 Nationalencyklopedin, uppslagsord; konsumtion, hämtat 2015-02-21, http://www.ne.se/uppslagsverk/16

encyklopedi/lång/konsumtion
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som i folkmun idag. Dagens konsumtion förutsätter att det finns konsumenter som 

konsumerar varor, som redan har producerats och som presenteras på marknaden. 

Dagens konsumtionsupplägg har däremot inte alltid varit självklart, och det är något 

som Zygmunt Bauman resonerar kring i boken Konsumtionsliv. I det forna 

produktionssamhället, hade individer rollen som producent snarare än konsument, och 

det mest eftersträvansvärda var att upprätthålla den individuella långsiktiga produktionen. 

Att vara en del av produktionen gav mening och innebar även att du som individ var en 

del av samhället. Produktionen var den allra främsta drivkraften för att som individ kunna 

ha en bestående trygghet inför de möjliga faror som framtiden kunde utvisa. Denna 

värdering av trygghet och säkerhet, speglades också i olika varors popularitet. De varor 

som var till synes robusta, tunga, tröga och något ohanterliga tillskrevs värdet av en 

trygg och säker framtid. Dessa robusta varor kunde också visa på makt och tillit, då de 

markerade sina ägares livstrygghet gentemot oväntade faror i framtiden.  Värderingen 17

av långsiktig säkerhet fick en stor inverkan på värderingen av hur varor borde 

konsumeras. Med tanke på att det främsta livsmålet var långsiktig säkerhet så innebar 

det att varor inte borde användas omgående, utan att de skulle snarare förvaras och 

skyddas mot eventuellt slitage. Värdet av långsiktighet, trygghet och eftertanke under 

produktionssamhället, inverkade på synen på den omedelbara njutningen. Njutningen 

blev förknippad med synd för den som ”föll för frestelsen” och detta påverkade 

naturligtvis individers förhållning till varor och konsumtion.   18

Den kollektiva synen på omedelbar tillfredställelse och begär, har förändrats drastiskt 

från produktionssamhället till dagens konsumtionssamhälle.  Det fundamentalistiska 19

begäret efter stabilitet som var centralt under produktionssamhällets storhetstid, skulle 

 Zygmunt Bauman, Konsumtionsliv, (Göteborg 2008) 37-39.17

 Ibid, 37.18

 Ibid, 39.19
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komma att omvandlas. Bauman skriver ”På vägen till konsumtionssamhället måste det 

mänskliga begäret efter stabilitet förvandlas, och förvandlas faktiskt också, från en 

väsentlig systemisk tillgång till systemets stora, kanske potentiellt ödesdigra belastning, 

en orsak till sönderfall och funktionsoduglighet.”  Konsumtionssamhällets nya begär 20

formas till att konstant tillfredsställa behov, som i sin tur ger grund för nya. Begären har 

kommit att bli instabila, och behoven, som tidigare var funktionella för överlevnad, har 

nu har blivit bottenlösa.  Dessa bottenlösa behov är de som bidrar till den konsumtion 21

där konsumtionsföremålet lätt kan bli utbytt och som skapar ett flyktigt förhållningssätt 

gentemot konsumtionen och produktionen av varor.  

Det centrala i resonemanget presenterat ovanför, är förändringen av konsumtionens 

status i det forna produktionssamhället till dagens konsumtionssamhälle, samt i 

förhållande till människans funktion i den rådande samhällsstrukturen. För att 

åskådliggöra sambandet mellan individ och konsumtion idag, är det nödvändigt för 

studien att göra en tillbakablick för att se hur dagens konsumtionsmönster uppkom. 

En annan aspekt som är högst intressant för studien är varornas popularitet, som 

presenteras i avsnittet ovan. Studien ämnar att undersöka hur konsumtionsmönster 

påverkar individens identitetsskapande. Det som fungerar som attribut för individens 

konsumtion, är främst de varor som konsumeras, och det är därför av intresse för 

studien, att undersöka om det förändrade konsumtionsmönstret, också förändrar 

förhållandet till olika varor, och därav påverkar individens identitetsskapande. Varor 

innehar även en social status, och det är därför också av vikt för studiens andra 

frågeställning, (se frågeställningar i avsnitt 1.1) att ta i beaktning om det förändrade 

 Zygmunt Bauman, Konsumtionsliv, (Göteborg 2008), 39.20

 Ibid, 40.21
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konsumtionsbeteendet, med förändrad status för diverse varor, kan påverka en individs 

sociala relationer. 

1.3 METOD 

I detta avsnitt presenteras studiens valda metod och den utgår ifrån Heewon Changs 

bok, Autoethnography as method. Avsnittet behandlar också studiens faktiska 

tillvägagångssätt utifrån metoden. 

1.3.1 Autoetnografisk metod 

Det som är kärnan i den autoetnografiska metoden är förhållningssättet till jaget, samt 

hur forskaren även fungerar som studieobjekt parallellt med forskarrollen. Den 

autoetnografiska metoden är på många sätt sprunget ur etnografin med få men 

betydande skillnader metoderna emellan. Båda metoderna ämnar åskådliggöra och 

förklara kulturella och sociala strukturer genom analys och tolkning av empirisk data. 

Förhållningssättet till insamlingsformer av empirisk data genom observationer, 

deltagande och intervjuer, ser i praktiken ut på samma sätt inom både etnografisk och 

autoetnografisk metod.  Båda metoderna skall dessutom både analysera och tolka det 22

material de har samlat in, på ett kritiskt och granskade vis.  Det som blir skiljelinjen i 23

slutändan är autoetnografins fokus på jaget.  

1.3.2 Jagets roll 

I en autoetnografisk studie utgår alltid forskaren på något vis utifrån sig själv, eller sitt 

jag. På så vis skapar jag som forskare dubbla roller för mig, nämligen både som 

studieobjekt och som forskare. Med jaget som utgångspunkt, öppnar den 

autoetnografiska metoden för en stor frihet i val av forskningsområde. Praktiskt taget vad 

 Heewon Chang, Autoethnography as method, (Walnut Creek, CA 2008), 49-52.22

 Ibid, 49ff.23
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som helst i en människas liv och intressen kan alltså bli till ett ämne för en 

autoetnografisk forskning.  Att bedriva forskning med fokus på jaget innebär också att  24

forskaren har ständig tillgång till det främsta källmaterialet, nämligen forskaren själv. Då 

får jag som autoetnografisk forskare, ett försprång i förhållande till forskare som 

praktiserar andra metoder, där den primära datan måste uppsökas först. Mitt främsta 

källmaterial, som i mitt fall kommer bestå av mina egna upplevelser dokumenterade i 

fältdagbok, finns alltid mig tillhands eftersom att dokumentationerna är jag. Metoden 

kräver att jag som forskare gör en avgränsning av jaget och bestämmer vilken roll jaget 

skall få spela i forskningen. Det finns möjlighet att välja tre olika tillvägagångssätt kring 

hur jaget skall involveras. I den första behandlas jaget som studiens primära fokus där 

omvärlden studeras i potentiella samband med jaget. I den andra där forskningens 

primära fokus tros vara en egen upplevelse, så studeras jaget i förhållande till andra 

som har varit med om liknande upplevelser. I den tredje blir jaget den utlösande faktorn 

för en undersökning men huvudfokus läggs på andra individer.  I denna studie har jag 25

valt det första förhållningssättet till jaget. Jagets centrala roll i metoden, oavsett 

tillvägagångssätt, involverar även att den förståelse för mig själv och min personlighet 

som jag redan har, får ta plats i forskningen. Denna självförståelse som också bidrar till 

att förstå min omvärld, utmärker hur den autoetnografiska metodens essens ligger i att 

vi genom ökad förståelse för oss själva också kan förstå andra och vår omvärld.  26

Denna autoetnografiska studie ämnar, precis som andra autoetnografiska studier, att 

efter avslutad studie förklara kulturella och sociala strukturer genom både jaget i sig och 

genom jaget i förhållande till andra och omvärlden.    27

 Heewon Chang, Autoethnography as method, (Walnut Creek, CA 2008), 49.24

 Ibid, 65f.25

 Ibid, 52.26

 Ibid, 46ff.27
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1.3.3 En omdiskuterad metod 

Det finns en del moment i den autoetnografiska metoden som kommit att bli 

omdiskuterade. I förhållande till andra forskningsmetoder, hävdar somliga forskare att 

den autoetnografiska metoden blir allt för subjektiv och att det inte går att inneha både 

rollen som studieobjekt och forskare samtidigt, utan att påverka forskningens utfall 

medvetet, och därav också riskera att påverka forskningens reliabilitet. Inför starten av 

min forskning är jag väl medveten om denna ovannämnda kritik, och ser den som en 

vägledning i att behandla metoden med varsamhet och noggrannhet. Det som också är 

känt som ett opålitligt fenomen, men som samtidigt har en stor funktion inom den 

autoetnografiska metoden, är minnet. Det är ur minnet jag som autoetnografiskt 

studieobjekt, hämtar det primära källmaterialet som dokumenteras, för att sedan som 

forskare tolka och utvärdera dessa dokumentationer. Minnet är således huvudfunktionen 

i  källmaterialet. Det är allmänt känt att minnet kan förvränga, stänga ute och förstärka 

olika situationer ibland. Det är helt enkelt ett mänskligt faktum. Det är därför kritiskt att 

vara medveten om minnets svårigheter vid en autoetnografisk forskning, och att föra 

noggranna och strukturerade dokumentationer, då det inte lämpar sig att lita allt för 

mycket på ens egna minnesförmåga.   28

När jag sedan, i rollen som forskare skall tolka, utvärdera och analysera mitt material, 

kommer det således att vara en stor skala material att hantera. I mitt fall, kommer det 

finnas dagliga dokumentationer från min fältdagbok som sträcker sig i tre månaders tid. 

Detta resulterar alltså i minst 90 fältdagboksanteckningar, en oerhörd mängd material. 

För att angripa materialet med kvalité och noggrannhet, är det viktigt att jag som 

forskare organiserar materialet i olika kategorier.  Dels i ett tidsperspektiv med 29

kategorier av veckor och månader, men också med själva innehållet i kategorier som 

 Heewon Chang, Autoethnography as method, (Walnut Creek, CA 2008), 70.28

 Ibid, 74f.29
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gör analysarbetet mer överskådligt. Det kan i mitt fall röra sig om kategorier så som, 

ångest, lycka, genombrott, insikt, frustration — allt för att kunna göra en distinktion 

mellan mina dokumenterade känslor och erfarenheter, för att sedan plocka ut den mest 

avgörande dokumentationen för studien.  

1.3.4 Fältdagbok 

Mitt val av det primära dokumentationsverktyget för min studie är fältdagbok. I 

fältdagboken dokumenterar jag varje dag, mina upplevelser och reflektioner kring mitt 

konsumtionsbeteende utifrån min förändrade roll som icke-konsument. Det är ifrån 

fältdagboken jag kommer hämta den allra största delen av mitt material för analys. Valet 

av fältdagbok som främsta dokumentationsverktyg, grundar sig i mitt metodval. Eftersom 

att min autoetnografiska studie, bygger på självreflektion, så är det också kritiskt att jag 

hittar ett lämpligt sätt att dokumentera denna reflektion av mig själv. Fältdagboken är det 

bäst lämpade verktyget, då det ger mig en överskådlig bild av min självreflektion under 

studiens gång, genom mina dokumenterade fältdagboksanteckningar.  Jag samlar 30

mina tankar, känslor och uppfattningar efter en dag utan konsumtion, och dokumenterar 

det i skriftlig, digital form. Om jag upplever ett behov av att dokumentera direkt i någon 

specifik situation, så är detta också möjligt att göra, via telefon, dator eller tillfälligt 

anteckningsblock, för att sedan sammanställas i min ordinarie dagsdokumentation.  

En kritisk del att vara uppmärksam på för mig som forskare med fältdagboken, är mina 

underliggande personliga värderingar och kulturella preferenser. För mig är de 

självklara, men för studien är det av största vikt att synliggöra dem, då dessa har 

inflytande på mina val, inställning och värderingar kring experimentet i sig. Det kan 

också tänkas, att dessa värderingar torde visa sig tydligt inom experimentet, men det är 

inte nödvändigtvis så. Det är först när det genomförs en analys av individen, snarare än 

 Heewon Chang, Autoethnography as method, (Walnut Creek, CA 2008), 95-96.30
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ändrat beteende eller vanor, som det går att synliggöra dessa värderingar, som redan 

påverkar beteendet hos individen.  Därför använder jag mig av olika skrivövningar för 31

att samla mina värderingar och kulturella preferenser i dokumenterad och tydlig form. 

Skrivövningarna redovisas som bilagor, och övningarnas utformning presenteras även 

kort nedan.  

Att värdera en värdering 

Jag listar i ordningen av mest värdefull först, fem stycken värderingar som jag anser 

vara viktiga i mitt liv. Varje värdering kommer beskrivas kortfattat och därefter väljer jag 

ut den mest värdefulla och reflekterar och resonerar varför jag anser den vara mest 

värdefull för mig. Denna övning ämnar ge en bild av mina moraliska värderingar som 

bör användas för att tolka olika val och tankar som framkommer i studien.  Övningen 32

redovisas som bilaga till studien.  33

Identitetskartan 

Denna skrivövning är en kartläggning av min kulturella identitet och självuppfattning, och 

kallas ”kulturgram”. Jag skall i olika kategorier kartlägga min bild av mina egenskaper 

för att sedan använda egenskaperna som referens till min identitetsbild. Kategorierna är 

intressen, språk, klass, religion, nationalitet, etnicitet, kön, yrke, egenskaper. Dessa 

huvudkategorier sammanflätas sedan med huvudkärnan som skall innefatta tre olika 

själv-identiteter, i ordning av mest värdefull för mig.  Kulturgrammet ämnar åskådliggöra 34

min egen identitetsbild, som blir användbar i analysarbetet av min identitetsbilds 

 Heewon Chang, Autoethnography as method, (Walnut Creek, CA 2008), 96-97.31

 Ibid, 97.32

 Skrivövning, Att värdera en värdering, bilaga D.33

 Heewon Chang, Autoethnography as method, (Walnut Creek, CA 2008), 97-100.34
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utveckling genom experimentets gång. Denna skrivövning genomförs inledningsvis i 

studien.   35

1.3.5 Bloggmaterial  

Inför studien är ”att blogga” ett spännande socialt medie som jag vill prova på. Det är 

min uppfattning att blogga innebär att skapa ett intresse hos läsarna via bloggarens 

egna tankar och åsikter. Eftersom att jag har valt att försöka kommunicera ut mitt 

experiment via en blogg, så kommer det material den producerar användas i studien. 

Det kommer alltså både finnas material från mina egna blogginlägg men också 

förhoppningsvis ifrån kommentarer från läsare. Dessa kommentarer är ingenting jag själv 

kan styra över, men om bloggen inbringar några, kommer dessa få bli en del av mitt 

centrala material för analys.  

1.3.6 Månadsenkät 

För att jag, i min symbios av roller, både som forskningsobjekt och forskare, ska få en 

överskådlig bild av experimentet, kommer jag att använda mig av en månadsenkät. 

Enkäten består av fem frågor som jag kommer besvara varje månad under mina tre 

månader av experiment. Detta för att jag ska få med processen av att ha tillgång till 

mina vanliga ekonomiska medel, men att inte kunna spendera dem efter mina vanliga 

konsumtionsmönster. Enkäten består av tre frågor som baseras på känsloverksamhet 

och svarsalternativen är därför ansedda utifrån en skala från 1-5. 

 Skrivövning, Identitetskartan, bilaga E.35
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1.4 EXPERIMENT KÖPSTOPP 

Experimentet köpstopp, innebär att jag under tre månaders tid, helt avstår från 

lyxkonsumtion och utifrån det, undersöker hur jag upplever de här tre månaderna, i 

förhållande till min identitet. Utifrån studiens syfte och frågeställningar, så kommer jag 

undersöka hur den konsumtionslösa perioden påverkar mig som individ i förhållande till 

min identitet samt vad det får för konsekvenser i mina sociala relationer. Kommer jag 

uppleva en saknad av konsumtionen och vad innebär detta i så fall för min identitet? Är 

det i så fall själva konsumtionen i sig eller vad den representerar för mig som individ? 

Hur kommer avsaknaden av konsumtion att påverka sociala relationer i min vardag? 

Alla dess frågor som baseras på studiens syfte, ämnas att besvaras i studiens 

analysavsnitt. 

1.4.1 Lyxkonsumtion 

För att tydliggöra hur experimentet är utformat ur en praktisk synvinkel, presenterar jag 

nedan definitionen av begreppet lyxkonsumtion samt en köpstoppmall  som ger en 36

överskådlig bild av vilken konsumtion som är tillåten och inte i experimentet.  

Begreppet lyxkonsumtion är relativt ungt i folkmun och är alltså en sammansättning av 

begreppen lyx och konsumtion. Den sistnämnda har redan presenteras i avsnitt ovan, 

så låt oss därför se över begreppet lyx. Lyx beskrivs i svenska akademiens ordbok på 

många olika sätt men alla härstammar i en benämning av ett överdådigt sätt att leva, 

slöseri och överdrivet dyrbart.  Det beskrivs också mer detaljerat som ”… sådant som 37

icke är nödvändigt för en normal levnadsstandard.”  Alla dessa definitioner kan vid en 38

 Köpstoppsmall, bilaga F.36

 Svenska akademiens ordbok, sökord, lyx http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ hämtat 2015-04-18.37

 Svenska akademiens ordbok, sökord, lyx http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ hämtat 2015-04-18.38
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första anblick anses som tydliga och konkreta för vad begreppet lyx innebär, men desto 

mer benämningarna bryts ner, desto tydligare framträder det faktum att begreppet lyx är 

oerhört individanpassat. Exempelvis att anta att lyx är det som inte är nödvändigt för en 

normal levnadsstandard innebär att om detta skulle räknas som allmängiltigt, så skulle 

det krävas att alla utgick från samma ram för vad som är en normal levnadsstandard. 

Och så är inte fallet. Levnadsstandard betyder helt olika för olika människor, däremot 

kan levnadsstandard i de flesta fall förankras i ekonomiska medel. För en del är en 

normal levnadsstandard att ha tak över huvudet och lyx att mat på bordet. För andra är 

en normal levnadsstandard att resa utomlands en gång i månaden och lyx att köpa en 

ny bil varje halvår. Detta förhållningssätt till levnadsstandard förankrar sig som sagt i hur 

människan värderar, prioriterar och praktiserar sina ekonomiska medel och även i en 

människas moraliska värderingar.   

Så för att förstå en människas förhållande till lyx, måste en först förstå en människas syn 

på levnadsstandard. Denna studie kommer således att utgå ifrån min definition utav min 

normala levnadsstandard för att synliggöra den lyxkonsumtion jag i experimentet väljer 

att avstå ifrån. Normal levnadsstandard innebär att kunna betala för mitt boende, bli mätt 

varje dag, ta mig runt till platser via kollektivtrafik, ha tillgång till produkter för mina 

basala hygien och att kunna kommunicera i mitt arbete och vardag via min 

mobiltelefon. Dessa funktioner innefattas alltså av min normala levnadsstandard och 

anses inte vara någon form av lyxkonsumtion. Lyxkonsumtion innebär således varor och 

utgifter som inte krävs för att uppfylla min normala levnadsstandard som presenterad 

ovan. Dessa varor och tjänster som tillhör lyxkonsumtionen, presenteras som bilaga i 

köpstoppsmallen. I mallen konkretiseras även hur matinköp, både i matbutik och utanför 

matbutiker, får gå till under experimentet. 
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1.4.2 Upplevelser 

Något som mallen inte innefattar och som även är problematiskt att kategorisera som 

en vara eller tjänst,  är termen upplevelser. Upplevelser är definitivt inte något som 

innefattas av min normala levnadsstandard, men heller inte något som jag anser tillhöra 

lyxkonsumtion. Detta då det är en konsumtion som inte förekommer ofta och därför inte 

är en rutinmässig företeelse, samt som inte är befäst i en bestående produkt eller vara. 

Dessa upplevelser är även ofta av kulturell natur, så som bio, konsert eller teaterbesök, 

och även om upplevelsen inte är inkluderad i min normala levnadsstandard, så är 

kulturverksamhet något av en moralisk ståndpunkt jag värderar högt i mitt vardagsliv. 

Därför är dessa upplevelser inte berörda av köpstoppet i experimentet.  

1.4.3 Disposition 

Denna uppsats disponeras med utgång i huvudkapitlet, matchen mellan konsumtion 

och identitet, där studiens genomförande presenteras, utifrån det köptsoppexperiment 

och dess pågående under tre månaders tid. Därefter följer kapitlet, Analys och resultat, 

som redogör för studiens primära analyser och resultat, samt besvarar studiens 

frågeställningar. I det efterkommande kapitlet, Avslutande diskussion, diskuteras studien 

utifrån dess metod och resultat. Det ges därefter ett förslag till vidare forskning och 

avslutningsvis en sammanfattning över den kompletta studiens syfte, frågeställningar, 

genomförande, resultat och slutsatser.  

2. MATCHEN MELLAN KONSUMTION OCH IDENTITET  

I det här kapitlet presenteras experimentets utförande i förhållande till metoden indelat i 

tre olika faser, första perioden, andra perioden och sudden death. Kapitlets information 

är baserat på främst dokumentationen från fältdagboken. Därefter presenteras 

analysavsnittet utifrån mina två nyckelbegrepp konsumtion och identitet samt sociala liv.  
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2.1 Första perioden  

Experimentet inleddes med en oerhört positiv startfas, som utgjordes av februari månad. 

Jag var upprymd över det faktum att jag gjorde ett experiment med mig själv som 

huvudperson, och spänningen över vad det skulle resultera i dröjde sig kvar länge. 

Upprymdheten är starkt framträdande i min fältdagbok, där jag reflekterar över min egen 

identitetsbild som icke beroende av lyxkonsumtion så som mode och attiraljer, och jag 

är näst intill överdrivet kaxig om hur lätt det här kommer att bli att genomföra.  39

Fältdagboken fungerade väl som dokumentationsverktyg och gav mig en bra start i min 

metoddesign. Det var på mina egna premisser som dokumentationen utformades, något 

som var en av de främsta anledningarna till min valda metod. Det var jag själv som 

utformade både innehållet och analysen, jag fick ta alla beslut och var inte beroende av 

någon annans tyckande, vilket gav mig en oerhörd frihet i experimentets inledande fas. 

Att det som skulle komma att påverka mitt vardagsliv mest till en början, blev 

matinköpen, kom inte som någon större överraskning. Med tanke på experimentets 

utformande så fanns det knappt något utrymme för spontana lunchinköp, långa 

sovmorgnar som resulterar i frukost inhandlad på väg till arbetet eller sporadiska 

fikastunder på favoritkaféet. Jag blev med direkt verkan tvungen att rannsaka mina 

vardagliga rutiner till allt ifrån sömn, transporttider och måltidsrutiner, för att skapa en 

planering där jag inte var i behov av de flertal spontana kostinköp som jag så 

rutinmässigt hade brukat tidigare. Till en början fann det sig naturligt att varje kväll 

resonera kring nästkommande dags måltider för att undvika eventuellt kaos och 

spontaninköp. Denna känsla av naturlig planering var mycket beroende på den starka 

entusiasmen och upprymdheten för experimentet som fortfarande var ständigt 

närvarande i min vardag.   40

 Fältdagboken, 2015-02-06.39

 Fältdagboken, 2015-02-10.40

�21



Den första perioden förblev praktiskt taget helt smärtfri i avseende av de främsta 

lyxartiklarna så som mode, skönhetsprodukter, heminredning m.m. Jag fuskade inte en 

enda gång och upplevde heller ingen större saknad av att inte få konsumera dessa 

produkter. Snarare en stor stolthet över att jag upplevde att varorna inte styrde mig.  41

Under den här perioden förekom det däremot en annan problematik inom 

experimentets metodutformande som jag inte alls hade förutsett inledningsvis. Min tanke 

att kommunicera experimentet till en publik med hjälp av en personlig blogg, var något 

jag också upplevde som spännande och intressant, då jag aldrig brukat ett sådant 

kommunikationsverktyg tidigare. Men när jag väl arbetade med bloggens utformning 

och design, började en ångestfull känsla växa inuti mig. 

Jag vill så gärna att bloggen ska bli bra och framgångsrik. Att många ska läsa. Jag vill det så 

mycket så att jag inte ens vågar. Det är ju trots allt mina tankar och känslor som ska finnas där. 

Vad händer om ingen tycker om den? Betyder det då att ingen tycker om mig? Är det viktigt för 

mig att bli omtyckt? Jag har aldrig tänkt så om mig själv förut. Trodde väl aldrig att bloggen 

skulle kännas såhär svår.  42

Ovanstående problematik kom att bli den första som verkligen fick mig att inse hur 

experimentet tvingade mig att göra en rannsakning av min självuppfattning och identitet. 

Det kom att dröja till nästkommande fas innan mitt första publicerade blogginlägg blev 

offentligt. Till skillnad från problematiken med bloggverktyget, kom månadsenkäten att bli 

en spännande avstämning för mig i experimentets första fas. Den fick funktionen av en 

måttstock, en sorts mätning och sammanställning av mina upplevelser av experimentet, 

och till skillnad från fältdagbokens detaljrika upplägg, kunde månadsenkäten 

åskådliggöra min upplevelse av experimentets mest väsentliga delar tydligt.  43

 Fältdagboken, 2015-02-18.41

 Fältdagboken, 2015-02-27.42

 Månadsenkät februari, bilaga A.43
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2.2 Andra Perioden  

Halvvägs in i experimentet, under mars månad, började den tidigare upprymdheten och 

entusiasmen sakta men säkert avta. När jag befann mig i olika sociala miljöer där det 

diskuterades olika former av konsumtion eller där jag rent av följde med på 

shoppingturer, kunde jag inte hjälpa att känna mig något utanför. Inte på grund av 

något som den sociala miljön jag vistades i skapat, utan min egen längtan efter att få 

tillhöra den konsumtionsvärld jag tidigare tillhört. Det fanns något form av tomrum hos 

mig i dessa sociala sammanhang. Jag uppfyllde inte längre de osynliga krav som fanns 

för att kunna aktivt delta i sammanhanget, och jag hade ännu inte anammat 

experimentets konsumtionslösa identitet till fullo för att uppleva den identiteten som ett 

värdigt substitut för den tidigare nämnda konsumtionsidentiteten.  

Det är svårt att ens sätta ord på för mig själv hur känslan känns, men det bästa jag kan komma 

på som liknar, är när man har varit bortrest under en längre tid och kommer hem, där alla ens 

vänner pratar om saker som har hänt under tiden jag varit borta och som jag alltså inte alls kan 

delta i. Man blir medveten om hur världen fortsätter precis som vanligt trots att jag inte är där, den 

känslan kan nästan vara skrämmande ibland.  44

Saknaden av att delta i mitt tidigare sociala sammanhang där det konsumerades, blev 

också märkbar i hur jag värderade att kunna göra ett inköp och hur jag värderade 

varor. Jag började uppleva en saknad av att inte ha möjligheten att konsumera nya 

varor och det i sin tur bidrog till att min uppskattning för mina redan befintliga ägodelar 

dalade. Jag upplevde att ingenting var nytt eller spännande i min närmiljö, och på sätt 

och vis var därför inte heller jag det.  45

 Fältdagboken, 2015-03-09.44

 Fältdagboken, 2015-03-14.45
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En annan problematik som uppstod i den här fasen av experimentet var min bristfälliga 

planering. Den planering som i tidigare fas varit så gedigen och ambitiös, hade nu 

färgats av en rad dåliga nätters sömn, som resulterade i alldeles för oplanerade 

morgnar där de planerade måltiderna blev omkullkastande och la mark för eventuella 

katastrofer.  Trots denna onda cirkel av dålig planering, så fuskade jag inte en enda 46

gång med mina matinköp. Med detta sagt blev den bristfälliga planeringen lidande för 

mig på andra vis, så som stress och det faktum att jag ofta behövde vända hem för att 

hämta måltid, eller ta tid för att inhandla något godkänt kostinköp från matbutik som 

egentligen inte fungerade bra som ersättning för en måltid, och som i sin tur resulterade 

i lågt blodsocker, humörsvängningar och trötthet. I kombination med den onda cirkeln 

av bristfällig planering, började jag också uppelva en saknad av mina spontaninköp, 

främst på kostfronten. Det yttrade sig som en form av maktlöshet att inte kunna ta beslut 

om kostinköp på plats och i den direkta stunden av lust.  47

Jag upplevde också en förändring i hur jag värderade mina ägodelar. Halvvägs in i 

perioden, kom jag på mig själv med att spara särskilda klädesplagg. Jag ville återskapa 

känslan av att de var nya, spännande och oanvända. När jag sedan hittade två 

oanvända plagg. längst i i garderoben, med prislapparna kvar, blev det än så mycket 

viktigare att dessa skulle sparas och inte användas direkt, vilket aldrig hade hänt 

tidigare.  48

Under denna periods senare del började däremot en omvänd värdering uppkomma 

hos mig via mina kostvanor. Den obefintliga lyxkonsumtionen skapade en känsla av 

utanförskap i vissa sociala miljöer så väl som en maktlöshet i andra, men samtidigt en 
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känsla av tillhörande till andra sociala grupper. Som följd av den uteblivna 

lyxkonsumtionen, hade jag betydligt mer ekonomiska medel att tillgå till de inköp jag 

fick genomföra. Detta skapade en lust hos mig att se till andra matvaror som jag 

tidigare inte ansåg mig ha råd att konsumera. Jag började strunta i de frysta 

tyskimporterade hamburgare som tidigare varit en vanlig produkt i min frys och började 

lägga min uppmärksamhet på färska, ekologiska och närodlade varor.  49

Den tidigare problematiken med användande av bloggverktyget kvarstod. Upplevelsen 

av ångest inför att publicera mina tankar och känslor till främlingar utom min kontroll var 

problematisk att hantera.  Trots detta beslöt jag mig för att ändå försöka och den fjärde 50

mars publicerade jag mitt första blogginlägg.  Det var min övertygelse att så länge jag 51

startade upp och började använda mig av bloggverktyget så skulle ångesten släppa 

och jag skulle kunna bruka bloggmetoden som jag ämnat inledningsvis. Så blev inte 

fallet. Under de nästkommande dagarna blev jag oerhört påverkad av min läsarstatistik. 

Det som skulle bli något utvecklande för mig som individ, blev helt kontraproduktivt och 

hämmande.  Jag resonerade fram och tillbaka och beslöt mig för att lägga 52

bloggverktyget åt sidan för stunden och försöka fokusera på de verktyg som jag kände 

fungerade för mig i mitt experiment.  

Förutom fältdagboken så innefattades månadsenkäten av dessa framgångsrika verktyg 

som jag gladeligen använde mig av och kände upprymdhet inför.  Jag upplevde de 53

som fortfarande lättillgängliga och under min kontroll. Under denna fas blev enkätens 
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betydelse än mer tydlig för experimentet och för mig, när jag nu skulle ha en tidigare 

enkät att jämföra med. Jag beslöt mig dock för att inte jämföra någon av 

månadsrapporterna med varandra, förrän samtliga var färdigställda. Detta för att inte 

skapa onödig rollfrustration för mig som både forskningsobjekt och forskare.  Den här 54

fasen av experimentet blev också den första där jag inledde min roll som forskare på 

ett praktiskt vis med analysarbete. För att förenkla mitt arbete valde jag ut två dagar i 

veckan då jag fick bearbeta en veckas material och analysera materialets innebörd. 

Avgränsningen med två dagar gjordes främst för att försöka särskilja min tid som 

forskningsobjekt och som forskare, även om jag var medveten om att jag alltid är jag i 

båda processerna. Inledningsvis var denna del av experimentets metod min främsta oro, 

men jag upplevde det förvånansvärt enkelt. Förmodligen beroende på min avgränsning 

och noga dokumentation av fältdagbok, då jag upplevde att materialet var en trygg källa 

att luta mitt analysarbete mot. Det som egentligen var mitt enda hinder var mängden 

material att bearbeta, vilket ställde krav på mig som forskare att kartlägga min tid för 

analysarbetet. 

2.3 Sudden death  

Den avslutande fasen av experimentet inleddes med fortsatt problematik med 

bloggverktyget. Trots att jag inledde ett nytt försök och publicerade ännu ett inlägg den 

andra april,  så tog den negativa känslan överhand konstant. Jag kunde inte identifiera 55

mig med bloggverktygets underliggande normer, och jag var för osäker för att försöka 

bryta normerna helt och hållet.  Jag tog därför tillfället i akt och praktiserade en av de 56

skrivövningar som jag planerat inledningsvis, skrivövningen Att värdera en värdering.  57
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Övningen gav mig möjligheten att kartlägga mina prioriterade värderingar som individ 

och kunde ge mig en bild av min moraliska identitet, vilket blev värdefullt och 

användbart i mitt problematiska läge av studien. Utifrån den beslöt jag att bloggverktyget 

inte fungerade för mig, då jag som individ värderar att få direkt kommunikation och 

respons på mina tankar från människor. Bloggverktyget blev därför helt kontraproduktivt 

för mig i experimentet.   58

Den tidigare omvärdering av kostvaror som uppkom i experimentets andra fas, började 

nu generera ett nytt förhållande till mina egna redan befintliga ägodelar. Det gick upp 

för mig, när jag rannsakade min hemmiljö, att så många av de ägodelar jag hade, inte 

alls var skapta för att vara bestående och långvariga, utan snarare för att vara utbytbara. 

Det fanns alltså en tanke redan vid produktionen av varorna att de skulle kunna bytas ut 

efter en kort period. Att allt skulle kastas, produceras och konsumeras igen.  Min 59

tidigare saknad av varor var däremot inte helt borta, om än omprioriterad. Det fanns 

fortfarande en lust till att få äga någonting nytt, men lusten hade förminskats avsevärt 

och bestod inte lika länge som i tidigare faser. I tidigare faser hade lusten för alla 

sorters varor varit närvarande, men nu hade fokuset landat på ett fåtal specifika varor.  60

Trots lusten fuskade jag inte heller under denna fas.  

De tidigare utanförskapet som befann sig i vissa sociala miljöer, avtog helt under denna 

fas av experimentet. Jag upplevde nu att de sociala sammanhang där en specifik vara 

diskuterades och åtråddes, nu var helt kravlösa och enkla för mig. Det fanns helt enkelt 

bara ett svar; jag får inte köpa. Och det svaret upplevde jag nu som oerhört enkelt och 

tillfredställande.  61

 Fältdagboken, 2015-04-15.58

 Fältdagboken, 2015-04-19.59

 Fältdagboken, 2015-04-17.60

 Fältdagboken, 2015-04-21.61

�27



Andra tillfällen då mitt experiments påverkan blev tydlig i sociala relationer och miljöer, 

var i min sambo-relation. Det blev i den här fasen tydligt vem av oss som tidigare 

konsumerat heminredningsartiklar som nu inte längre fanns att tillgå, och det i sin tur 

utvecklade min sambo-relations gemensamma medvetenhet och förståelse.  Jag hade 62

inledningsvis funderat över hur experimentet skulle påverka min sambo-relation, men 

det fanns aldrig någon förväntan att det skulle få en sådan stor positiv påverkan som 

det visade sig i den här avslutande fasen. Genom experimentet blev det inte bara tydligt 

vem av oss som konsumerade mest varor som egentligen var gemensamma, utan vi 

blev tvungna att ha samtal om dessa gemensamma varors värde i vårt hem, och om 

det fanns en gemensam vilja att fortsatt konsumera dem. De främsta varorna som vi 

diskuterade kring var levande ljus och växter och vi samtalade om hur vi prioriterade de 

på helt olika vis i vår hemmiljö.  63

Inför den avslutande månadsrapporten var jag mer upprymd än vanligt. Äntligen skulle 

jag få en total överblick av hur jag upplevt experimentet och dessutom få ett samlat 

material att analysera. Min rutin av att inte läsa månadsrapporterna emellan faserna, 

hade fungerat väl, då jag nästan upplevde det som en ny enkät vid varje tillfälle. Den 

tredje enkäten genomfördes den sista april och blev den avslutande och sista enkäten i 

experimentet.  64

2.4 Analys och resultat  

Jag kommer i det här avsnittet sammanställa de primära analyser av mitt material från 

experimentet i koppling till mitt tidigare teoriavsnitt. Analysen baseras på studiens två 

nyckelbegrepp, konsumtion och identitet. Studiens resultat presenteras sist i kapitlet som 

också besvarar studiens frågeställningar. 
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2.5 Konsumtion 

Innan experimentets början, var fältet konsumtion högst närvarande i min vardag. Min 

konsumtion var för mig lustfylld, tillfredsställande och ständigt pågående. Jag fann lust 

vid de tillfällen jag inhandlade, och även en samhörighet med min konsumerande 

omgivning. Konsumtionen gav mig en övertygelse om att jag var en del av någonting 

större. Min konsumtionsverksamhet gav mig en plats i fältet och fullständig tillgång till de 

miljöer som fältet erbjöd, så som butiker, caféer, restauranger et.c. Jag upprätthöll och 

bekräftade fältets normativa regler och var på så vis delaktig i fältets fortsatta existens. I 

det här utgångsläget inför studiens start, så var fältets framträdande regler 

kontinuerlighet, medvetenhet och tillgång till ekonomiska medel. För att jag skulle tillhöra 

fältet krävdes ett ekonomiskt kapital, för att delta i konsumtionen samt ett kulturellt 

kapital. Det kulturella kapitalet innefattade en strävan att kontinuerligt upprätthålla 

attityden av att vara uppdaterad i fältets utveckling, samt i en medvetenhet av vad som 

borde konsumeras utefter säsong, anseende och trend. I det här stadiet reflekterade jag 

inte alls över hur fältet påverkade mig som individ, mer än att jag uppmärksammade 

den lust och tillfredställelse som fältet gav mig via konsumtionen. Fältet följde med mig 

vart jag än befann mig, och jag kunde praktiskt taget alltid delta i någon form av 

konsumtion. Allt eftersom experimentet startade och fortlöpte, kom min position i fältet 

att förskjutas. Vid en första anblick upplevde jag att fältet hade försvunnit ifrån mig, att 

jag helt enkelt bytt fält totalt. Så främmande och frånvarande var nu den konsumtion 

som tidigare varit så självklar.  Vid en närmare eftertanke kunde jag konstatera, att 65

eftersom jag fortfarande konsumerade vissa artiklar inom min levnadsstandard, så var 

jag fortfarande närvarande i fältet. Det blev också tydligt i mina olika sociala relationer 

med individer som också tillhörde fältet, att fältet i sig inte hade försvunnit eller 

upplösts.  Fältet var fortfarande närvarande och det var alltså endast min position i fältet 66
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som hade förändrats och det på grund av mitt förändrade deltagande i fältet. Min 

position gick från att ha varit en fullständig deltagare till att ha blivit en passiv medlem. 

Jag var alltså fortfarande närvarande i fältet, men passiv i mitt deltagande.  

Den förskjutna positionen påverkade i sin tur mitt inre förhållande till mina kapital. Utifrån 

såg de till det mesta ut som tidigare, men mitt inre värde för kapitalen hade förminskats 

då jag inte längre behövde dem, eller fick utrymme att använda dem på samma sätt. 

Det kulturella kapitalet av medvetenhet, var inte längre något värdefullt för mig då det 

inte fyllde någon funktion att ständigt vara uppdaterad på trender. Då det ekonomiska 

kapitalet nu bara var rent av vilande, fyllde inte heller det den funktion som tidigare varit 

så viktig. 

Även om jag nu var i ett tillstånd där jag ständigt var passiv i mitt inhandlande av varor, 

så kom varorna ändå att få en makt över mig. Tidigare nämndes lusten, som jag innan 

starten av studien, upplevde när jag inhandlade varor. Den omedelbara tillfredsställelsen 

som kom efter ett inköp, var också ofta bara omedelbar och sällan långvarig. När jag 

nu var passiv i mitt inhandlande av varor, började värdet och förhållandet till mina redan 

befintliga tillhörigheter att förändras. Medvetenheten av att mina befintliga ägodelar inte 

längre kunde bytas ut, gav mig ett mer omsorgsfullt förhållningssätt till dem. Jag ville att 

de skulle hålla och räcka länge, att de skulle finnas kvar som en trygghet. Jag blev 

varsam i min användning av alla slags ägodelar och la ner tid på att ta hand om dem.  67

Det fanns däremot ingen lust i själva varsamheten, eller omsorgen, men däremot i 

tanken på att varorna skulle vara bestående. Det fanns tillfällen där jag gav varor 

speciell omvårdnad, för att de sedan kunde upplevas som oanvända och nya, vilket i 

sin tur frambringade samma lust jag tidigare upplevt vid inköpssituationer.  Att få 68
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uppleva tillfredsställelsen som tidigare funnit vid inköp, skapade jag alltså själv genom 

att återskapa varornas nyinköpta tillstånd.  

2.6 Identiet 

Inför studiens start ansåg jag mig ha en klar bild över min egen identitet. Jag var en 

vanlig människa, bosatt i en norrländsk stad, som såg mig ha relativt normativa 

konsumtionsvanor, som ansåg mig vara trygg i min identitet och som framförallt var 

nyfiken på hur min vardag skulle fungera utan konsumtion. Jag tillhörde inte alla 

shopaholics och jag var definitivt ingen person som byggde upp min självbild på de 

saker och varor jag shoppade. 

Allt eftersom att studien pågick, så blev det klart för mig att min tidigare självbild 

förändrades. Främst i sammanhang där jag hamnade i konflikt mellan olika roller. Redan 

innan studien var jag medveten om att jag som individ har flera roller i olika 

sammanhang. Jag är syster, sambo, dotter, student, ledsagare, feminist och så vidare. 

Det är bara ett fåtal av de olika roller som jag producerar och agerar dagligen. Och 

precis som att en skådespelare inte låter en enda roll inskränka på skådespelarens 

identitet, så skulle heller inte min identitet utgöras av en enda roll. Min identitet innefattas 

av alla mina roller som jag sedan producerar och återskapar i förhållande till min 

omgivning. 

Eftersom att jag hade ett förändrat förhållningssätt till den scen som utgjordes av 

konsumtion i experimentet, fick jag en ny inställning till mitt manus, dvs min sociala 

kunskap om scenen och även en ny roll. Scenariot kan liknas vid att jag som 

skådespelare bytte roll inför premiären och var tvungen att lära mig samma manus på 

nytt, utifrån en annan roll, för att kunna samspela något med de andra skådespelarna i 

föreställningen. Scenen av konsumtion var den samma och skådespelarna som delade 
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scenen med mig hade inte förändrats. Det var enbart jag, som själv valt att byta roll, 

som fått nya repliker att försöka bemästra. Jag spelade huvudrollen som en 

konsumtionslös individ, i föreställningen om konsumtionens inverkan på en individs 

identitetsskapande.  

Den rekvisita, alltså de diverse varor, som tidigare hade byggt upp min forna rolls 

karaktär, fanns nu inte att tillgå och jag var tvungen att förkroppsliga min nya roll utan 

den tidigare rutinmässigt använda rekvisitan. Att förlora tillgången till att nyttja den förut 

tillgängliga rekvisitan, skapade en oro och saknad i min nya rolls karaktär. Jag blev 

medveten om att varorna hade haft en större inverkan på min identitet, än vad jag 

inledningsvis hade trott. Saknaden av att få bruka och inhandla varor gjorde mig något 

nedstämd och jag upplevde ett begär efter den lust som varorna tidigare bidragit med. 

För varorna hade representerat en del av mig, vad jag identifierade mig med eller som. 

Varorna hade därför fungerat som min rekvisita i mitt identitetsskapande, utan min 

vetskap, och nu fanns de inte längre till hands. Därför upplevdes saknaden av varor 

som en saknad av en del av mig själv. Jag lärde mig ändå att behärska den 

konsumtionslösa rollens manus och kunde genomföra mitt skådespel. Att jag 

behärskade manuset innebar således att jag anammade min nya sociala kontext av 

konsumtionslöshet, samt att jag inte frångick experimentets regel av att inte konsumera. 

Jag uppfyllde således rollens krav men min identitet var påverkad av rollen som 

konsumtionslös.  

   

Det var inte endast rollen som konsumtionslös individ som skapade en konflikt i min 

identitet. En av mina nya roller i sammanhanget, där jag skulle iklä mig rollen som 

bloggare, kom att bli högst problematisk. Att spela den rollen hade inledningsvis varit 

något intressant och spännande då jag trodde mig veta vad som förväntades av mig 

och intalade mig att jag kunde uppfylla rollen som bloggare. Allt eftersom jag arbetade 

med att undersöka min nya roll i experimentet, via att sammanställa bloggens utseende, 
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olika blogginlägg och prova att publicera dem, så skapades ett obehag och ångest 

kring vad rollens prestation egentligen innebar för mig som individ. Konflikten utgjordes 

av hur rollen som bloggare inverkade på mina samtliga andra roller och min 

grundläggande självbild. Genom att helt utlämnande, dela och sprida mina privata 

tankar och upplevelser offentligt på en blogg, uppkom en känsla av scenskräck inom 

mig.  Jag upplevde scenskräcken som en prestationsångest över att jag inte skulle 69

klara av att spela rollen tillräckligt bra, och att min publik därför skulle bli besviken och 

inte få den underhållning som jag redan på förhand utlovat. Och det värsta scenariot, 

som skrämde mig mest, var tanken av att publiken skulle resa sig upp och lämna 

föreställningen. Att jag blogginlägg efter blogginlägg skulle tappa läsare eller inte få 

några läsare alls, blev en oro som blev outhärdlig. Oron skapade en inre rollkonflikt då 

jag inte alls kunde identifiera mig med att upprätthålla mina redan befintliga roller i 

samband med rollen som bloggare. För det fanns en funktion, i rollen som bloggare, 

som särskiljde den rollen ifrån alla andra tidigare. Rollen som bloggare skapade en 

situation där jag som individ med alla mina roller, inte längre fick tillgång till tillståndet 

backstage.  Rollen som bloggare satte mig i konstant uppkoppling med min omvärld, i 70

konstant bevakning av min omgivning och alltså i konstant framförande för min publik. 

Via rollen som bloggare, placerade alltså jag mig själv med alla mina innefattade roller, i 

ett konstant tillstånd av frontstage.  Skälet till att jag inte helt kunde utesluta mina andra 71

rollers påverkan, grundade sig i mitt förhållande till min publik och min identitet. 

Eftersom att jag i mina andra roller oftast var medveten om min publiks utformning, så 

hade jag en kontroll över när jag gick in och ur mina diverse roller samt på vilket sätt 

jag spelade de mest tillfredsställande. Jag valde exempelvis när jag var i min yrkesroll, 

att göra mitt arbete och upprätthålla vad den specifika sociala kontexten krävde av mig, 
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utan att framställa mig på samma sätt som jag gjorde i mina nära relationer, så som 

dotter eller sambo. Jag betedde mig helt enkelt inte på samma sätt i min yrkesroll som 

i exempelvis min roll som dotter eftersom att jag inte hade samma publik, scen eller 

manus. Men i bloggsammanhanget kunde all min publik, få tillgång till alla mina olika 

roller på samma gång, utan min vetskap om vem som granskade mig när och hur. Jag 

såg aldrig min publik från scenen, utan spelade min roll med strålkastaren bländande i 

ansiktet hela pjäsen igenom. Kombinationen av att vara i ständigt tillstånd av frontstage, 

att inte kunna urskilja min roll och min publik, skapade ett motstånd till rollen som 

bloggare. Jag kunde inte identifiera mig med det tillstånd av konstant frontstage som 

rollen så innerligt krävde. Trots upprepade försök till att bearbeta manuset, till att hitta 

min rolls signifikanta mening i min identitet och till att skådespela den akt som 

bloggandet spelade i min pjäs, förmådde jag mig inte att fortsätta skådespelet och 

lämnade bloggens scen. 

En roll som också utvecklades i experimentet var min roll som sambo, och därav 

förändrades även min och min sambos gemensamma paridentitet. Innan experimentet 

hade jag i min roll som sambo varit självutnämnd ansvarig för mycket av den 

gemensamma rekvisitan i vår hemmiljö. Jag var således den som konsumerade 

praktiskt taget alla de varor som var gemensamma i hemmet och som regisserade vår 

yttre paridentitet. Min roll som konsumtionslös individ i experimentet fick därför en 

inverkan på hur hemmiljön formade sig. De varor som jag tidigare förbrukat och bytt ut 

kontinuerligt, var det nu ingen som rådde om. Efter en tid in i experimentet blev det 

oundvikligt för oss båda i relationen att inte diskutera det, och min sambo provade vid 

ett par tillfällen på, hur det var att konsumera de gemensamma varor som jag tidigare 

ansvarat för. Vi antog på så vis båda två olika typer av nya roller i vår relation och fick i 

viss mån uppleva den andres tidigare roll. Detta sätt av att få byta roller, var oerhört 

gynnsamt för oss i vårt identitetsskapande som par. Det skapade en större gemensam 

medvetenhet av vilka varor vi förbrukade, på vilka villkor varorna var producerade och 
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vad som egentligen var viktiga varor i vår hemmiljö.  Och det i sin tur bidrog till att vi 72

började utforska våra egna värderingar kring vårt samliv och vad vi egentligen 

prioriterade var för sig, i vår gemensamma relation. Vår paridentitet fick därför, genom 

rollbytet, en ny dimension där vi utforskade värdet av varandra, vår hemmiljö och 

omgivning.   

Till skillnad från min samborelation, så var vissa av mina andra sociala relationer till en 

början problematiska att hantera utifrån min nya roll. Jag upplevde det som att vi var 

med i samma pjäs med hade olika manus. Jag ansåg mig inte vara inkluderad på 

samma vis som tidigare i de sociala relationer där konsumtionen var närvarande. Trots 

att min omgivning och individerna i den inte hade förändrats, så påverkade min nya roll 

min relation till dem, och det yttrade sig i en känsla av utanförskap.  Detta skeendet 73

pågick relativt lång in i studien men till slutfasen upplevde jag min konsumtionslösa roll 

som mer självklar och meningsfull än tidigare. Meningsfullheten växte fram under 

experimentets pågående faser, då jag hade växt in i rollen som konsumtionslös och 

börjat anammat rollen som en del av min identitet. När jag kunde identifiera mig med 

rollen jag spelade, kunde jag också spela pjäsen tillsammans med min omgivning. Och 

omgivningen uteslöt mig inte heller från skådespelet, trots att jag egentligen frångått min 

tidigare roll som normativ konsument. Jag kunde faktiskt spela rollen som 

konsumtionslös på konsumtionens scen utan att bli utbuad av publiken. Jag mötte 

snarare fler och fler i min omgivning som poängterade att min nya roll verkade 

spännande och intressant, vilket i sin tur påverkade min relation till rollen och min 

identitet. När scenen och publiken fanns där och accepterade min roll, klarade jag av 

att anamma den och göra den till min egen, på det sätt jag kunde identifiera mig med 

rollen. Det var således lärorikt och utvecklande att uppleva både rollens exkluderande 

 Fältdagboken, 2015-04-22.72

 Fältdagboken, 2015-03-09.73
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och inkluderande faser för att förstå hur jag skulle involvera den nya rollen i mitt 

identitetsskapande.  

Förutom att förhålla sig till identiteten som en samling av en individs olika roller, kan 

identiteten också liknas vid processen av att måla ett konstverk.  Konstverket behöver 74

färg och teknik för att skapas, och färgerna och teknikerna är det vi individer prioriterar, 

skapar och identifierar oss med. I studien har utmaningar som rollen som bloggare, 

experimentets restriktiva konsumtionsregler, mina sociala relationer och varornas värde 

för mig som individ, fungerat som olika färger i mitt identitetskonstverk. Jag har blandat 

dem, tagit ett steg tillbaka för att se över hur färgerna passar i konstverket, och sedan 

tagit bort och lagt till färger, för att skapa det konstverk som jag själv vill ha. Trots att 

identiteten är i behov av en omgivning så är det ändå jag som individ som är 

konstnären. Jag skapar det jag anser mig vilja ha i min identitet. Så när jag genom 

studien har utmanat mina tidigare prioriteringar i min konsumtion, och min tidigare 

självbild, så har jag också omvandlat hur jag vill att min identitet ska se ut inför 

omvärlden och mig själv. Att utesluta lyxkonsumtionen och mina tidigare normativa 

konsumtionsvaror har påverkat vissa prioriteringar som jag som individ har i min vardag. 

Och prioriteringarna har i sin tur omvandlat vissa värderingar, som i sin tur, har 

omvandlat delar av min självbild och identitet.  

2.7 Resultat 

Studien har bestått av ett tre månader långt experiment, genomfört utifrån en 

autoetnografisk metod, där jag som huvudperson i experimentet har avstått från all form 

av lyxkonsumtion under experimentets gång. Källmaterialet från experimentet har sedan 

analyserats i enlighet med metoden och utifrån studiens teorier. Nedan presenteras det 

huvudsakliga resultatet utifrån studiens två frågeställningar och syftet. Studiens 

 Jonas Steir; Identitet - människans gåtfulla porträtt, (Lund, 2003) 43-45.74
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övergripande syfte har varit att undersöka hur individers konsumtionsmönster kan 

påverka individens identitetsskapande, självbild och sociala liv. 

Hur påverkar konsumtionsmönster vårt identitetsskapande? 

I studien visas hur de konsumtionsmönster individen tidigare haft, utestängs från dennes 

vardagsliv. Om konsumtionsmönstret inte skulle ha haft någon påverkan på individens 

identitet, skulle denne inte heller ha upplevt något obehag, saknad eller konflikt, i 

förhållande till sin identitet och självbild under experimentets gång. Studiens resultat 

visar däremot på det motsatta, vilket i sin tur resulterar i att mönstret av konsumtion, har 

en påverkan på individens identitet. Studiens resultat betonar, att mönstret konsumera, 

verkar som en funktion i individens självuppfyllande och producerande av sig själv och 

för sin omgivning. Det har inte visat sig vara signifikant exakt vad en individ konsumerar, 

utan det är mönstret av att konsumera, som tillskrivit konsumtionsvarorna värdet, och 

som blir självuppfyllande i sammanhanget. Utifrån studiens resultat går det därför att dra 

slutsatsen att konsumtionsmönster påverkar vårt identitetsskapande, i den mån att 

mönstret får en självuppfyllande funktion för individens identitet. 

Hur påverkar ett förändrat konsumtionsbeteende en individs sociala relationer? 

Studien har framlagt vid ett flertal olika tillfällen hur individens sociala relationer påverkats 

av dennes förändrade konsumtionsbeteende. Hur förändringen har sett ut i de sociala 

relationerna har yttrat sig olika beroende på relationernas natur. Studiens resultat visar 

att det är gemensamt för den övergripande delen av relationerna, att individens 

förändrade konsumtionsbeteende påverkar, hur individen ser på sin sociala miljö och 

därmed även sina sociala relationer. Det förändrade konsumtionsbeteendet blir alltså en 

bidragande faktor till hur individen betraktar sig själv i sina sociala relationer och även 

relationerna i sig. Studiens resultat visar, att i de sociala relationer som för individen 

betraktas som bekantskaper, får det förändrade konsumtionsbeteendet en exkluderande 

funktion. Det är individen som upplever sig exkluderad av dennes förändrade 
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konsumtionsbeteende i bekantskapsrelationerna, på grund av att beteendet inte ter sig 

normalt i sammanhanget. I individens närmare relationer, har studiens resultat visat på 

det motsatta. Individens förändrade konsumtionsbeteende har i de närmare relationerna, 

fungerat som en ingång till samtal om gemensamma värderingar. Samtalen i sig har 

bidragit till en positiv utveckling av relationen för individen. Utifrån studiens resultat kan 

slutsatsen dras, att ett förändrat konsumtionsbeteende påverkar en individs sociala 

relationer, både positivt och negativt beroende på relationernas natur. 

3. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I det här kapitlet presenteras den avslutande diskussionen av studien i stort, i relation till  

studiens metod och studiens oväntade händelser. Det ges också en redogörelse för 

förslag till vidare forskning.  

3.1 Metoddiskussion 

Den autoetnografiska metoden har i studien fungerat bra för mig som användare och 

har varit intressant att få praktisera. Det som har varit den främsta fördelen med 

användandet av metoden, är hur den tillåter experimentet att växa fram under tidens 

gång, utifrån de ramar som finns. Det finns ett utrymme i metoden att ta hänsyn till 

oförutsedda händelser och skeenden, vilket skapar en trovärdighet för att metoden 

värderar ett perspektiv där många parametrar har en påverkan för en studie. Jag har i 

mitt användande av den autoetnografiska metoden också kunnat se hur den fungerar 

som en form av psykologisk självanalys. Desto mer jag skrapar på ytan hos något 

beteende i mig själv, desto mer kommer jag hitta. Samtidigt kan jag kan ställa mig 

frågande till om metoden verkligen lämpar sig för alla olika sorters ämnen. Som 

autoetnografisk forskare så gäller det att du kan hantera den information som 

framkommer om dig själv, som du kanske inte var medveten om inledningsvis. Om 
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forskningsämnet är alldeles för utlämnande eller privat, så kan forskare förminska 

materialet självmant och inte göra forskningen rättvisa, i rädslan att offentliggöra 

information som upplevs som för privat. I mitt fall har jag inte upplevt att jag har behövt 

mörka material eller information om mig själv, vilket jag tror grundar sig dels i min 

förförståelse för metoden inför studien, men också för mitt intresse för självreflektion och 

analys. Så valet av ämne är en hårfin gräns, då det fortfarande skall vara intressant för 

en allmänhet men inte för utlämnande för forskaren. Ibland upplevde jag det också 

problematiskt att hela tiden ha tillgång till studiens primära informationskälla, nämligen 

jag själv. Det var i början svårt att ”stänga av” mina tankar kring studien och mig själv 

som forskningsobjekt. Det fanns också ett fåtal tillfällen då jag som forskningsobjekt 

upplevde något som jag ville notera för min dokumentation, då det kunde vara svårt att 

inte gå in som forskare direkt för att analysera mitt beteende och mina upplevelser på 

plats. Jag upptäckte det här skeendet relativt snabbt i studien och gjorde därför en 

avgränsning i tid, vid specifika tillfällen när jag fick analysera. Utan den avgränsningen 

hade det varit problematiskt för mig att separera mina roller i arbetet med metoden. 

Överlag har metoden varit utmanande och intressant och jag ser mig själv använda den 

i liknande sammanhang i framtiden. 

3.2 Diskussion kring studiens oväntade händelser 

Studien har för mig som person varit både givande och utmanande att genomföra. Jag 

kunde aldrig på förhand förstå hur utmanande det skulle vara för mig, och framförallt för 

min identitet att vara utan lyxkonsumtion i tre månader. Det mest oväntade för mig i 

studien, och som också inledningsvis var tänkt som ett mervärde för studien, var 

situationen med bloggverktyget. Att jag skulle få en sådan prestationsångest över den 

hade jag aldrig på förhand kunnat räkna ut. Det var också en av de situationer i studien 

som tvingade mig att rannsaka min identitetsbild för att förstå att jag faktiskt varken ville 

eller kunde genomföra bloggen på ett representativt sätt, utan att svika min egen 
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identitet. Så det som skulle bli ett mervärde för studien, fick ett mervärde för mig som 

person istället. Att en del av studiens resultat, kunde visa på hur mitt förändrade 

konsumtionsbeteende har påverkat och utvecklat mina sociala relationer är enligt mig 

det mest värdefulla resultatet. Även om jag kunde uppleva en exkludering i en fas i 

experimentet, så gav det oerhört mycket för mig som individ, att synliggöra dolda 

värderingar och beteenden i min samborelation. Utifrån studien, så ställer jag mig 

frågande till hur den problematiken jag har erfarit med konsumtion, ter sig 

generationerna emellan. Jag är övertygad om att det finns en skillnad mellan olika 

generationers konsumtionsbeteende, samtidigt som jag undrar varför just min generation 

har problem med överkonsumtion. Att ett av de populäraste tv-programmen i över tio 

års tid, och fortfarande pågående heter Lyxfällan, indikerar på att det i alla fall under de 

tio åren har funnits ett behov och intresse hos människor att diskutera och 

problematisera lyxkonsumtionen, till den grad att det blir till tv-underhållning. Om min 

generation kommer fortsätta att spä på tittarsiffrorna till Lyxfällan återstår att se. 

3.3 Förslag till vidare forskning 

Vid vidare forskning inom ämnena konsumtion och identitet, föreslår jag att ett 

perspektiv där sociala mediers inflytande på hur vi människor framställer vår 

konsumtion, i förhållande till vår identitet, tas i beaktande. Att fundera över hur vi, via vår 

konsumtion och sociala medier kanaler, producerar vår önskade identitet, är en högst 

intressant vinkel på fenomenen konsumtion och identitet.  
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4. SAMMANFATTNING 

Denna uppsats redovisar en autoetnografisk studie utifrån begreppen identitet och 

konsumtion. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur individers 

konsumtionsmönster kan påverka individens identitetsskapande, självbild och sociala liv 

utifrån studiens två frågeställningar.   

1. Hur påverkar konsumtionsmönster vårt identitetsskapande?  

2. Hur påverkar ett förändrat konsumtionsbeteende en individs sociala relationer?  

Studien tar avstamp i köpstoppsexperimentet som är grunden för hela studiens 

utformande. Experimentet innebär att forskningspersonen, som även innehar rollen som 

forskare i och med den autoetnografiska metoden, under tre månaders tid avstår från all 

form av lyxkonsumtion, utifrån en specificerad köpstoppsmall. Under experimentets tid 

dokumenterar forskningspersonen sina upplevelser i en fältdagbok, som sedan fungerar 

som den primära källan i studiens analys. Studien har resulterat i slutsatserna, att 

konsumtionsmönster påverkar vårt identitetsskapande i den mån att mönstret får en 

självuppfyllande funktion för individens identitet, samt slutsatsen att ett förändrat 

konsumtionsbeteende påverkar en individs sociala relationer, både positivt och negativt 

beroende på relationernas natur.  
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6. BILAGOR 

BILAGA A

MÅNADSENKÄT FEBRUARI 

1. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt känslan av saknad efter specifika varor under 
perioden? 1 avser mycket liten saknad, 5 avser mycket stor saknad.  

Svar: 2 

2. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt saknaden av att göra ett icke tillåtet inköp 

under perioden? 1 avser mycket liten saknad, 5 avser mycket stor saknad. 

Svar: 1 

3. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt dig trygg i din identitet under perioden?  

1 avser mycket liten trygghet, 5 avser mycket stor trygghet. 

Svar: 5 



 BILAGA B 

MÅNADSENKÄT MARS 

1. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt känslan av saknad efter specifika varor under 
perioden? 1 avser mycket liten saknad, 5 avser mycket stor saknad.  

Svar: 3 

2. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt saknaden av att göra ett icke tillåtet inköp 

under perioden? 1 avser mycket liten saknad, 5 avser mycket stor saknad. 

Svar: 4 

3. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt dig trygg i din identitet under perioden?  

1 avser mycket liten trygghet, 5 avser mycket stor trygghet. 

Svar: 3 



BILAGA C  

MÅNADSENKÄT APRIL 

1. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt känslan av saknad efter specifika varor under 
perioden? 1 avser mycket liten saknad, 5 avser mycket stor saknad.  

Svar: 2 

2. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt saknaden av att göra ett icke tillåtet inköp 

under perioden? 1 avser mycket liten saknad, 5 avser mycket stor saknad. 

Svar: 3 

3. Utifrån skalan 1-5, hur har du upplevt dig trygg i din identitet under perioden?  

1 avser mycket liten trygghet, 5 avser mycket stor trygghet. 

Svar: 3 



BILAGA D 

ATT VÄRDERA EN VÄRDERING 

1. Jämställdhet - Att få verka på lika villkor som andra i samhället och i mina 

relationer.  

2. Omsorg - Att få ge och ta omsorg samt att tillåta en sårbarhet i mina relationer. 

3. Medmänsklighet - Att ha ett engagemang i min omgivning och dess mående samt 

att sätt mig själv i perspektiv till min omgivning.  

4. Självinsikt - Att reflektera över min egen funktion och mina fallenheter för att kunna 

utvecklas som individ. 

5. Frihet - Att inte låsa mig vid normer och krav, utan kunna verka och leva fritt som 

individ.  

Att jämställdhet är den mest värdefulla av mina personliga värderingar, grundar sig i min 

feministiska utgångspunkt som genomsyrar allt jag gör i mitt liv. Att jag som individ får 

verka i samhället på samma premisser som alla andra, och att jag värderas utifrån mina 

egenskaper är av främsta vikt för att jag ska kunna känna mig värdefull i samhället. Det 

är också av vikt för mig att andra i samhället också behandlas utifrån ett jämställt 

perspektiv.   



BILAGA E 

IDENTITETSKARTA 

Nationalitet 
Svensk, Norrland och Stockholm. 

Etnicitet 
Västerländsk, vit och svensk. 

Genus 
Kvinna, sambo och dotter. 

Yrke 
Koordinator, sångpedagog och ledsagare. 

Egenskaper 
Analytisk, reflekterande och social.  

Intressen 
Vänner, samhället och musik. 

Klass 
Medelklass, ungdom och utbildad. 

Religion 
Feminist, människofrågor och karismatisk. 

Språk 
Svenska, engelska och tecken som stöd.  

PRIMÄR IDENTITET: Musikalisk feminist, akademiker och sambo. 



BILAGA F 

KÖPSTOPPSMALL 

GODKÄNDA INKÖP 

• Hygienartiklar (så som deo och schampoo)  

• Matvaror från matbutik  

• Resor (exempelvis buss)  

• Matinköp utanför matbutik 2gg/vecka  

• Upplevelser (så som biobesök. Detta inkluderar endast biobiljettavgiften.) 

• Presenter till andra (endast vid tillfällen, så som födelsedag eller namnsdag)  

ICKE GODKÄNDA INKÖP 

• Kläder 

• Modeartiklar (så som väskor, plånböcker m.m.)  

• Smink  

• Blommor  

• Inredningsartiklar 

• Film/CD/Litteratur/Tidningar 

• Frisörbesök 

FÖRTYDLIGANDE FÖR MATINKÖP 
Matinköp för göras i matbutik under hela experimentet. Två gånger per vecka får också 
kostinköp göras utanför matbutik, på exempelvis café eller restaurang. Inköpet gäller inte antal 
kostprodukter utan just inköp, så som en lunch är således ett inköp. Om det inhandlas färdig 
lunchmat i matbutik, då inräknas det som ett av de två godkända inköpet för matinköp utanför 
matbutik.  


