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Sammanfattning 

Konsumtionen har idag blivit en stor del av samhället och människans vardagliga liv. Särskilt 

hos unga individer förekommer det en benägenhet att konsumera mer för att uppnå en högre 

social status och skapa en identitet genom konsumtionen. Det var därför intressant att undersöka 

varför unga individer konsumerar trots att de idag besitter en hög miljömedvetenhet. Syftet med 

studien var att undersöka unga individers konsumtionsvanor samt hur de förhåller sig till sina 

konsumtionsvanor i relation till det rådande miljöproblemet. Till det formulerades även tre 

frågeställningar för att kunna uppfylla syftet, vilka var: ”Hur ser intervjupersonerna på sina 

konsumtionsvanor?”, ”Hur ser intervjupersonerna på miljön?” samt ”Hur upplever 

intervjupersonerna sina konsumtionsvanor i förhållande till miljön?”. Det teoretiska ramverket 

består av teorier om konsumtion och konsumtionssamhället i vilket individer skapar sig en 

identitet med de varor de konsumerar. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

med åtta personer i åldrarna 18–25. Under intervjuerna ställdes frågor som var baserade på olika 

teman, vilka var härledda är det teoretiska ramverket samt från syfte och frågeställningar. Dessa 

teman rörde intervjupersonernas konsumtionsvanor, miljömedvetenhet samt förhållandet 

mellan dessa. Resultatet visade att intervjupersonernas konsumtionsvanor varierar, men att 

konsumtionen är en stor del av deras liv. Merparten konsumerar saker de upplever trendiga 

eftersom de i viss mån påverkas av andras åsikter och vad de ser andra personer konsumera. 

Intervjupersonerna upplever positiva känslor vid konsumtion till en början, för att sedan 

uppleva ångest över att de har spenderat pengar och således minimerat möjligheten för att 

konsumera ytterligare. Samtliga intervjupersoner ansåg att en bättre ekonomi hade möjliggjort 

för en önskad ökad konsumtion. Intervjupersonernas miljömedvetenhet varierar även den stort 

där samtliga är medvetna om det rådande miljöproblemet varpå merparten känner en oro för 

framtiden. Dock kände intervjupersonerna en hopplöshet eftersom de upplevde att deras 

engagemang inte hjälper klimatet i det stora hela vilket resulterar i inaktivitet även hos de som 

har en stor miljömedvetenhet. Medvetenheten kring deras konsumtionsvanors påverkan på 

miljön är låg varpå samtliga menar att dåliga vanor är svåra att bryta. Intervjupersonerna känner 

en stark vilja att konsumera nya varor och det finns en ständig rädsla att inte passa in på grund 

av en bristande konsumtion. Detta väger därför högre än deras medvetenhet kring 

konsumtionens negativa påverkan på miljön.  

Nyckelord: Konsumtion, konsumtionssamhälle, miljö, miljömedvetenhet, unga individer 

  



 

 

Abstract 

Consumption has today become a large part of human life. Especially for young individuals 

there is a tendency to consume more to achieve a higher social status and create an identity 

through consumption. It was therefore interesting to investigate why young individuals 

consume despite the fact that they today has a high environmental awareness. The aim of this 

study was to investigate the consumption habits of young individuals and how their feelings are 

towards their consumption habits in relation to the current environmental problem. In addition 

three questions were stated to fulfill the aim of the study, these were stated as followed: “How 

do the interviewees understand their consumption habits?”, “How do the interviewees 

understand the environment?” and “How do the interviewees experience their consumption 

habits in relation to the environment?”. The theoretical framework consists of theories of 

consumption and consumption society in which individuals create an identity with the product 

they consume. The empire was collected through semi-structured interviews with eight people 

aged 18-25. The interview questions were based on different themes which referred to the 

interviewees consumption habits, environmental awareness and the relationship between them. 

The result showed that the interviewees consumption habits varies but that consumption is a 

big part of their lives. The majority of the interviewees consume things they found to be trendy, 

as they to some extent are affected by the opinions of others and what they see other people 

consume. The interviewees experience positive emotions while consuming initially, and then 

experienced anxiety about having spent money and thus have less money to consume further. 

All interviewees considered that a better economy had made it possible for a desired increased 

consumption. The environmental awareness of the interviewees also varies widely, all of which 

were aware of the current environmental problem and most of them feel anxiety about the 

future. However, there was a hopelessness amongst the interviewees as they feel that their 

involvement do not help in the grand scheme of things, which results in inactivity even for those 

who have environmental knowledge. Awareness of the impact of their consumption habits on 

the environment is low, and all believed that bad habits are difficult to break. The interviewees 

feel a strong desire to consume new goods and there is a constant fear of not fitting in because 

of a lack of consumption and that therefore outweighs their awareness of the negative impact 

of consumption on the environment. 

Keywords: Consumption, consumption society, environment, environmental knowledge, young 

individuals 
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1. Inledning  

Människans aktivitet på jorden uppskattas idag ha orsakat en global uppvärmning som 

innefattar en temperaturökning på cirka 1,0°C och i fortsatt takt kommer den globala 

uppvärmningen sannolikt uppnå 1,5°C mellan 2030 och 2052 (Masson-Delmotte et al., 2018). 

Människans påverkan på temperaturökningen kommer ha ödesdigra konsekvenser för jorden. I 

takt med att medeltemperaturen stiger ökar också risken för mer extremt väder som orsakar 

naturkatastrofer, torka, att stora delar av de områden som består av is kommer att smälta och 

öka havsnivån, små öar och kustområden riskerar att översvämmas och det kan ske stora skador 

på infrastrukturen (ibid.). Även många mänskliga och ekologiska system exponeras för risker 

om ytterligare temperaturökning sker, vilket kommer ha stor negativ effekt på den biologiska 

mångfalden eftersom vissa arter hotas; till exempel förväntas korallreven försvinna med 

ytterligare 70–90 procent vid 1,5°C (ibid.). Ökad fattigdom och ogynnsamma omständigheter, 

större risker för negativa hälsoeffekter såsom sjukdom och dödlighet, nettominskningar i 

skördar, nedgångar i tillgången på livsmedel och minskade vattenresurser är ytterligare negativa 

effekter av den globala uppvärmningen (ibid.).  

För att det inte ska ske en global uppvärmning på 1,5°C måste människor gå mot en mer 

hållbar konsumtion (World Wide Foundation [WWF], 2018). Alla produkter som konsumeras 

lämnar avtryck på jorden och enbart i Sverige lever människor som om det finns 3 jordklot i 

reserv (ibid.). Konsumtionsbeteendet i dagens samhälle får allt större konsekvenser för både 

människa och miljö och en omfattande del av människans miljöpåverkan kommer från den 

privata konsumtionen (WWF, u.å.). Det är bland annat konsumtionen av livsmedel, boende, 

flygresor och transporter, kläder, skor och elektronik som har den största hälso- och 

miljöpåverkan idag (Naturskyddsföreningen, 2018; Naturvårdsverket, 2019). Detta beror på att 

i produktionen av de varor människan konsumerar används kemikalier, plast, metaller, trä och 

tyg som tillsammans har en stor negativ påverkan på miljön (WWF, u.å.). Under produktionen 

av varorna används även en stor kvantitet vatten och stora mängder av föroreningar släpps ut i 

naturen (ibid.). I industrierna används en tredjedel av värdens energi vilket genererar utsläpp 

av växthusgaser som har stor negativ påverkan på miljön (ibid.). Varje steg varan tar från 

produktionen till att den används påverkar miljön negativt och sammantaget bidrar den privata 

konsumtionen till att det släpps ut dubbelt så mycket växthusgaser som hela transportsektorn 

(ibid.).  

Människan måste därför gå mot en mer hållbar konsumtion för att skapa en mer hållbar 

utveckling och stoppa temperaturökningen (WWF, u.å.). Det måste ske en förändring av 

människans konsumtionsvanor genom att minska ohållbara inköp och överkonsumtion (ibid.). 
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På bara tio år, mellan 2007 och 2017, har konsumtionen ökat med hela 22 procent (Roos, 2018). 

En stor anledning till att den privata konsumtionen ökar beror på att konsumtionen idag spelar 

en central roll för människans möjlighet att organisera sig i det sociala livet (Bauman, 

2008:95ff). Konsumtionen har idag även blivit ett av de starkaste kriterierna för bedömningen 

mellan människor och eftersom konsumtionen ständigt synliggörs förstärks även den sociala 

jämförelsen vilket ökar trycket på konsumtionen ytterligare (ibid.).  

Konsumtion är ett oerhört komplext fenomen som ständigt förändras allt eftersom 

samhället förändras (Ekström, 2011). I dagens moderna digitaliserade samhälle gynnas 

konsumtionen av de bekvämligheter som kommer med att det har skett en tillväxt och ett 

ständigt ökande av utbud av produkter och tjänster att konsumera (Chandna & S. Salimath, 

2018). Det är också denna ökning som har störst negativ påverkan på miljön och det är därför 

viktigt att hitta en balans mellan tillväxt och hållbar konsumtion (ibid.). Idag finns det dock 

ingen balans mellan dessa eftersom konsumtionen har blivit en viktig del i det moderna 

samhället där människor har övergått till att konsumera för nöjes skull snarare än att konsumera 

för att överleva (Bauman, 2008:33ff). Eftersom konsumtion är ett sådant komplext fenomen är 

det även något som är svårt att förändra och forskning visar att individers konsumtionsvanor 

enbart kan förstås utifrån de bakomliggande faktorer som orsakar beteendet (se exempelvis 

Larsson, 2015; Grant & Graeme, 2005; Chandna & S. Salimath, 2018). Individer påverkas av 

efterfrågan och utbud, men även av vilken attityd och kunskap de besitter kring konsumtionen 

(ibid.). 

Unga individers konsumtionsvanor är avgörande för deras identitetsskapande (Larsson, 

2015, Kronofogden & Konsumentverket, 2008). Konsumtionen har blivit en stor del av unga 

individers liv där de söker en identitet genom att konsumera och följa de sociala normer och 

ideal som förekommer i samhället för att passa in (Kronofogden & Konsumentverket, 2008). 

Det är därför svårt för unga individer att stå emot konsumtionen eftersom en minskad 

konsumtion kan leda till att de får en försvagad social position i samhället eftersom de inte kan 

följa dess normer och ideal (Larsson, 2015). En brist på möjlighet att konsumera kan därför hos 

unga individer innebära stora sociala och psykologiska risker, såsom att bli exkluderad 

(Ekström, Ottosson & Parment, 2017:35). Detta är extra tydligt hos unga individer eftersom de 

ofta förväntas konsumera ”rätt” för att kunna tillhöra en viss social grupp (ibid.). Forskning på 

området visar att detta är något som kan leda till att unga individer fortsätter att konsumera trots 

att de besitter kunskap kring dess negativa miljöpåverkan; rädslan för att hamna i utanförskap 

på grund av en avsaknad av konsumtion väger större hos unga individer, än kunskapen kring 
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konsumtionens negativa miljöpåverkan (se exempelvis Larsson, 2015; Martínez‐Carrasco 

Pleite et al., 2012; Almeida, Altintzoglou, Cabral & Vaz, 2015; Perera & Hewege, 2018). 

Studier visar emellertid att ungdomar idag är den generation som har störst intresse och 

högst miljömedvetenhet (Ojala, 2007). Hela 68% är oroliga för klimatförändringarna och 25% 

tror att jorden kommer gå under på grund utav dem (Statens energimyndighet, 2010). Trots 

denna oro för klimatförändringarna avgörs deras handlande av om de känner meningsfullhet i 

det dem gör (Ojala, 2007). Känslor av hopp har en betydande roll i om unga individer ska hitta 

motivation och kraft att inte bara försöka erhålla kunskap om-, utan också agera i klimatfrågan 

(ibid.). Upplevelsen av att det finns möjlighet att förändra miljön till det bättre har betydelse 

för att oron inte ska bli existentiell och leda till dåligt mående (ibid.). Unga individer kan lätt 

känna hopplöshet och hjälplöshet inför miljöförändringar och det kan ibland resultera i en 

inaktivitet även hos dem som har intresse för miljöfrågan (Ojala, 2012). 

Forskning visar vidare att konsumtionsvanor styrs av beteenden och inlärda vanor som 

individen har skapat och är på så sätt väldigt svåra att bryta, trots kunskap om dess negativa 

miljöpåverkan (Almeida et al., 2015). Det har även visat sig att unga individer anser att 

kostnaderna för att konsumera hållbart är för höga för att de ska vara beredda att betala för det 

(Martínez‐Carrasco Pleite et al., 2012) samtidigt som individer inte har några problem med att 

betala mer när till exempel kläder eller skor är av ett visst märke, eller av bättre kvalité (Grant 

& Graeme, 2005; Hongjun, 2006). Emellertid visar en annan studie att färre än hälften av 

respondenterna hade förändrat sina konsumtionsvanor om de hade haft en bättre ekonomi 

(Fischer, Böhme, & Geiger, 2017; Lundby, 2011). De unga individerna ansåg snarare att en 

ökad inkomst hade möjliggjort för en önskad ökad konsumtion (ibid.).  

Ungas konsumtionsvanor grundas i önskan att skapa en identitet för att passa in i 

samhället där de ständigt söker bekräftelse genom en högre social status (Lundby, 2011). Att 

tydliggöra vem man är eller vill vara genom att konsumera på ett visst sätt är något som har fått 

en stor betydelse i dagens samhälle (Ekström et al., 2017:34). Unga individer bygger sin 

identitet i förhållande till andra människor och det är därför viktigt att alltid hänga med i de nya 

trenderna för att inte känna sig utanför (se exempelvis Ekström, 2011; Syrjälä, Leipämaa-

Leskinen & Laaksonen, 2015; Chandna & S. Salimath, 2018; Grant & Graeme, 2005; Lundby, 

2011). Detta kan leda till en konflikt för de personer som är miljömedvetna och vill upprätthålla 

en miljövänlig hållbar konsumtion samtidigt som de vill följa samhället och dess normer och 

ideal. Dessa personer står därför inför ett svårt val: miljön eller konsumtionen (Cherrier, R. 

Black & Lee, 2011). 
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1.1.Syfte och frågeställningar 

Konsumtionen har idag blivit en stor del av samhället och människans vardagliga liv. Särskilt 

hos unga individer förekommer det en benägenhet att konsumera mer för att uppnå en högre 

social status och skapa en identitet genom konsumtionen. Det är därför sociologiskt intressant 

att undersöka varför unga individer konsumerar trots att de idag besitter en hög 

miljömedvetenhet och således kunskap om dess negativa påverkan. Syftet med studien är 

därför att undersöka unga individers konsumtionsvanor samt hur de förhåller sig till sina 

konsumtionsvanor i relation till det rådande miljöproblemet. Följaktligen ämnas krocken 

mellan ungas miljömedvetenhet och identitetsskapande i samhället undersökas genom att ta 

reda på hur de tolkar sina konsumtionsvanor. Till det har även tre frågeställningar formulerats 

för att kunna uppfylla syftet. 

• Hur ser intervjupersonerna på sina konsumtionsvanor? 

• Hur ser intervjupersonerna på miljön? 

• Hur upplever intervjupersonerna sina konsumtionsvanor i förhållande till miljön?  

1.2. Avgränsningar 

Eftersom fokus i denna studie ligger på att undersöka konsumtionsvanor på individnivå har 

därför avgränsningen gjorts mot att enbart undersöka den privata konsumtionen och inte den 

offentliga. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.-a) anses privatkonsumtion vara när: 

”privatpersoner köper varor och tjänster, till exempel när de handlar mat, betalar hyra, tränar 

på gym eller åker på charterresa […] Varorna och tjänsterna i den privata sektorn, privat 

konsumtion, anses förbrukade i det ögonblick som de köps av konsumenterna”. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.-a) anses den offentliga konsumtionen istället vara: ”när staten och 

kommunerna köper varor och tjänster, till exempel när bibliotek köper böcker, när armén köper 

vapen och även när kommuner betalar lön till anställda inom hemtjänsten”. 

Ytterligare avgränsningar har gjorts gällande urvalet för studien. Eftersom denna studie 

ämnar undersöka unga individers konsumtionsvanor består därför urvalet av personer mellan 

18–25 år. 

1.3. Disposition 

Inledningsvis har syfte, frågeställningar och tidigare forskning om ämnet presenteras. 

Efterföljande kapitel i studien inleder med kapitel 2 där studiens teoretiska utgångspunkt 

redogörs för. Det teoretiska ramverket består av Zygmunt Baumans (2008) samt Roland 

Paulsens (2017) teorier kring konsumtion och konsumtionssamhället i vilket individer skapar 
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sig en identitet med de varor de konsumerar. I kapitel 3 förekommer en beskrivning av studiens 

metod och genomförande. Kapitlet innehåller en redogörelse för tillvägagångssätt för 

datainsamling samt de etiska ställningstaganden som tagits i beaktning. I kapitlet presenteras 

även den valda datainsamlingsmetoden, urvalsprocessen samt dataanalysmetod. I kapitel 3 

diskuteras även de problem som uppstått under processens gång. Därefter i kapitel 4 presenteras 

resultatet av den insamlade empirin med tillhörande analys av det insamlade materialet med 

hjälp av det teoretiska ramverket och tidigare forskning. I kapitel 5 förs en diskussion kring 

resultatet där även förslag till vidare forskning föreslås. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Denna redogörelse är menad att ge 

en djupare förståelse för fenomenet konsumtion och ska således fungera som ett hjälpmedel 

genom att ge läsaren stöd i förståelsen av den insamlade datan. Den teoretiska utgångspunkten 

kommer att presenteras med avstamp i teorier av Zygmunt Bauman (2008) kring konsumtion 

samt dagens samhälle, som han kallar för konsumtionssamhället. Samt redogörs för ytterligare 

perspektiv vilka har hämtats från Roland Paulsens bok Arbetssamhället (2017). Paulsen (2017) 

redogör tillika Bauman (2008) för dagens samhälle men kallar det för arbetssamhället istället 

för konsumtionssamhället. Detta val baseras på att det i deras teorier föreligger en relevans som 

gör det lämpligt att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna eftersom de skriver 

om konsumtionen på ett sätt som fångar alla de aspekter som ansågs vara viktiga för studien. 

Nämligen de aspekter som visar på att konsumtionen idag är en central del av människans liv, 

de aspekter som visar hur människan i dagens samhälle har övergått till att konsumera för nöjes 

skull snarare än att konsumera för att överleva samt de aspekter som berör hur individen idag 

ständigt försöker skapa sig en identitet genom konsumtionen.  

Det teoretiska ramverket kommer sedan att användas tillsammans med den tidigare 

forskning som presenterats i inledningen för att analysera resultatet. Teorierna presenteras i två 

underrubriker. 

2.1. Dagens konsumtionssamhälle 

Enligt Bauman (1999:39) innebär att vara en konsument detsamma som att konsumera och ”att 

konsumera innebär att använda saker: äta dem, bära dem, leka med dem och på annat sätt få 

dem att tillfredsställa ens behov eller begär”. Konsumtionen har idag blivit rutinmässig och 

ofrånkomlig; den fungerar som något trivialt och spelar därför en central roll i människans 

vardagliga liv (Bauman, 2008:33). Det är många förändringar som har skett som har påverkat 

samhället till vad det är idag. I det tidigare produktionssamhället arbetade människan för att 

tjäna tillräckligt för att kunna överleva och få ihop nog till det nödvändigaste (Paulsen, 

2017:56ff). En löneökning var ekvivalent med att kunna arbeta mindre men fortsätta ha samma 

lön, eftersom chansen att få arbeta mindre var mer lockande än att tjäna mer pengar (ibid.). 

Människan värdesätter idag, på grund av tekniska utvecklingar och globaliseringen, istället att 

få en omedelbar och mer direkt tillfredsställelse (Bauman, 2008:37ff). Produktionssamhället 

har därför övergått till ett konsumtionssamhälle som främjar och uppmuntrar människan att ha 

en konsumistisk livsstil. Bauman (2008:18) menar att konsumtionssamhället utmärks av att 
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relationerna ändras om utefter de mönster av olika relationer som finns mellan konsumenten 

och produkterna som de ska konsumera.  

”I konsumtionssamhället kan ingen bli subjekt utan att först förvandlas till vara, och ingen kan 

säkert bevara sin subjektkaraktär utan att ständigt återupptäcka och återuppliva de förmågor som 

förväntas och krävs av en säljbar vara […] och det mesta av vad denna subjektivitet sätter 

subjektet i stånd att utföra, fokuserar på en evig strävan att själv bli, och förbli, en säljbar vara”. 

(Bauman, 2008:19)  

I konsumtionssamhället upplever människor en ständig strävan efter att göra sig synliga och 

framhäva sig själva för att försöka sticka ut från mängden (Bauman, 2008:20f). De måste då 

konsumera, eller konsumera ytterligare, för att lyckas skilja sig från andra och på så sätt 

tydliggöra vilka de är (ibid.).  

Människor lever idag ett liv där konsumtionen är bland det mest centrala och idag har 

samhället övergått från ett där människor vill arbeta så lite som möjligt för att tjäna tillräckligt 

för att överleva, till att istället arbeta mer för att tjäna bättre för att kunna konsumera mer än 

bara det nödvändigaste (Paulsen, 2017:170). Detta betyder att människor idag vill möjliggöra 

en bättre ekonomi för att kunna konsumera för nöjes skull (Bauman, 2008:33ff). Arbetet har nu 

blivit ett slags fördelningsverktyg för att förse konsumenten med en inkomst och därför är 

arbete något vi måste ägna oss åt (Paulsen, 2017:184f), eftersom det är mestadels pengarna som 

förmedlar mellan människors begär och dess tillfredsställelse (Bauman, 1999:39).  

”Ytterligare inkomstökningar leder inte till ökad mängd lycka” skriver Bauman (2008:55) 

dock fortsättningsvis och menar att det knappt finns något samband mellan lycka och rikedom 

även då individerna i konsumtionssamhället föreställer sig tillfredsställelse. Detta beror på att 

den faktiska konsumtionen aldrig kan nå upp till de förväntningar som individen hade innan 

eftersom föreställningarna om tillfredställelse som individen har inte upplevs likadant som 

förväntat (ibid.). Människan lever därför idag ett liv där tillfredställelse är ouppnåeligt och 

Paulsen (2017:151) menar att konsumtionssamhället upprätthåller detta genom att det dagligen 

läggs ner resurser på att skapa större efterfrågan. Överkonsumtionen blir då det som löser 

överproduktionen (Paulsen, 2017:170). 

2.2. Individen i konsumtionssamhället 

Konsumtionen spelar en central roll för människans möjlighet att vara en del av det sociala livet 

och idag har konsumtionen blivit ett av de starkaste kriterierna för bedömningen mellan 

människor (Bauman, 2008:95ff). För människor i dagens konsumtionssamhälle handlar det om 

att ständigt försöka att på bästa sätt bemöta sina egna behov och köpbegär (ibid). Det finns 
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ingen gräns för dessa begär utan de går att tänja hur långt som helst (Paulsen, 2017:183). 

Konsumenter kräver omedelbar tillfredsställelse samtidigt som dem ständigt skapar nya behov 

av att konsumera nya produkter, för att de sedan slänger produkter som de för dagen inte anser 

vara moderna (Bauman, 2008:45ff). ”Under konsumtionens lopp upphör de konsumerade 

sakerna att existera […] Antingen förbrukas de fysiskt […] eller så berövas de sin lockelse, 

väcker inte längre begär och förlorar förmågan att tillfredsställa ens behov och önskemål” 

(Bauman, 1999:39). Paulsen (2017: 151) menar även att fullt användbara varor slängs för att de 

inte ska riskera att ”mätta marknaden” och sänka människors begär. 

Människors begär är avgörande för konsumtionssamhället eftersom det gynnas av att leda 

människor mot överkonsumtion (Paulsen, 2017:151). Bauman (2008:67) menar att 

konsumtionssamhället därför skapar en köphysteri för att fortsätta utvecklas, men också för att 

konsumenterna ska skapa vanor och levnadsmönster för att kunna skapa sin identitet och vara 

en del av det samhälle som präglar dem redan i tidig ålder. Dessa vanor och levnadsmönster 

kommer bland annat från att företag ständigt försöker skapa nya behov hos konsumenterna 

vilket leder till att efterfrågan skapas samtidigt som utbudet kommer vara större, vilket skapar 

ett konstant ha-begär hos konsumenterna (Bauman, 2008:46ff). I dagens konsumtionssamhälle 

kan det därför antas att tillfredsställelse blir ouppnåeligt eftersom individen ständigt induceras 

med känslor av otillfredsställelse, vilket stimulerar dem till överkonsumtion (Paulsen, 

2017:173). 

Bauman (2008:67) menar att konsumenterna i konsumtionssamhället måste följa de 

rådande idealen vad gäller skönhet och produkter. Det handlar om att konsumenterna ständigt 

måste försöka sälja in sig själva bland andra konsumenter för att inte försvinna bland dem 

(Bauman, 2008:20f). De produkter som konsumenterna väljer att konsumera är det som avgör 

vilken identitet de har och individerna kan på så sätt välja hur de ska framställa sig genom 

konsumtionen (ibid.). Det uppstår en rädsla hos konsumenterna att de inte ska räcka till i 

samhället, vilket leder till att de ständigt söker sig vidare i sin jakt på att finna en identitet som 

tillåter dem att passa in (Bauman, 2008:136). Det huvudsakliga motivet till en konsumistisk 

livsstil är att det erbjuder individerna oändligt med möjligheter att få en ny start och känna sig 

pånyttfödda genom att de ständigt kan skapa eller förändra sin identitet genom att följa de 

rådande idealen som finns (Bauman, 2008:59).  

Även internet erbjuder en möjlighet för människor att lättare skapa nya identiteter och 

pånyttfödas i och med att det möjliggör för dem att ”gömma sig” och vara avskurna från 

verkligheten (Bauman, 2008:129f). Det finns således en möjlighet att få sin identitet erkänd 

utan att utöva den på riktigt eftersom individen med hjälp av internet kan avskärma sig från den 
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svåra kampen att lyckas få erkännande (ibid.). Eftersom internet möjliggör för människor att 

kunna avskärma sig ifrån andra medborgare i konsumtionssamhället kan de även slippa utsättas 

för konsumtionens negativa aspekter, såsom rädslan att inte räcka till eller passa in (ibid.). Detta 

kan leda till att vissa av de identiteter som förekommer på internet kan vara fysiskt eller socialt 

ohållbara i den verkliga världen, vilket kan vara positivt för personer som vill fly från möten 

ansikte mot ansikte, men negativt eftersom de faktiskt ofta är uppmålade bilder av olika 

identiteter som inte finns i det verkliga livet (Bauman, 2008:129f).  

Bauman skrev detta år 2007 (svensk upplaga 2008), vilket måste tas i åtanke eftersom 

mycket har förändrats sedan dess. Den privata konsumtionen har ökat enormt under det senaste 

årtiondet vilket också speglar omfattande förändringar i individers konsumtionsvanor (Ekström 

et al., 2017:30). Internetanvändandet har även det ökat oerhört och sociala medier är idag en 

stor del av människors vardagliga liv (Internetstiftelsen i Sverige, 2018). Även en stor del av 

människor konsumtion sker idag via internet (ibid.). Vilket kan leda till att människor idag inte 

kan på samma sätt ”gömma sig” eller avskärma sig med hjälp av internet.  
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3. Metod och genomförande  

I detta kapitel presenterats samt problematiseras studiens metod och genomförande i åtta 

underrubriker. 

3.1. Metodval 

I denna studie undersöks individers tolkningar och resonemang angående deras egna 

konsumtionsvanor samt deras åsikter och medvetenhet kring miljön. För att få fram 

individernas egna upplevelser, attityder eller synpunkter kring ett fenomen på bästa sätt är 

kvalitativ metod det mest lämpade. Kvalitativ forskning innebär att vikten av den kontextuella 

förståelsen för ett socialt beteende betonas (Bryman, 2011:364). Fokus ligger på att identifiera 

individers upplevelser och tolkningar, snarare än att utrycka något i kvantitet med statistik och 

siffror (Bryman, 2011:340). Därför tog jag valet att tillämpa en kvalitativ metod eftersom 

generella slutsatser med hjälp av ett kvantifierat resultat inte var ändamålet för denna studie.  

En utgångspunkt i kvalitativ forskning är att individen tillskriver mening till sin 

omgivning och det som sker i den och därför krävs en särskild metodologi (Bryman, 

2011:361ff). Inom kvalitativ forskning söks en förståelse för individernas sociala verklighet på 

samma sätt som de som är föremål för undersökningen upplever den. Med att tillämpa en 

kvalitativ metod ges jag därför möjligheten att få tillgång till åsikter och upplevelser som 

möjliggör för att generera en djupare förståelse av det fenomen som undersöks vilka vanligtvis 

är svåra att få tillgång till, särskilt med kvantitativ metod (ibid.). Att ta hänsyn till 

sammanhanget när tolkning av beteenden ska göras är viktigt eftersom det är enklare att förstå 

hur en individ beter sig om dess beteende sätts i relation till miljön denne befinner sig i 

(Bryman, 2011:364). I den här studien ligger därför fokus på de deskriptiva detaljerna i 

intervjuerna för att kunna få en kontextuell förståelse för det beteende som ska tolkas i studien 

(ibid.).  

3.2. Forskningsansats 

När det inom samhällsvetenskaplig forskning gäller att göra en bedömning mellan teori och 

praktik är det av vikt att skilja på hur detta ska göras (Bryman, 2011:26). Det är viktigt vid 

analysarbetet att använda sig av rätt ansats för sina slutledningar och härledningar (ibid.). 

Alvesson och Sköldberg (2017:12) menar att forskare brukar skilja på deduktion och induktion 

men att de i realiteten använder sig utav abduktion. 

Efter att syfte och frågeställningar formulerats i startskedet av studien genomfördes en 

sökning på teori och tidigare forskning för att göra en inläsning på området. Detta genererade i 
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en stor bredd av tidigare forskning samt flertalet för studien rimliga teorier. Det var därför vid 

det inledande skedet av denna studie relativt tydligt vilken teoretiskt utgångpunkt som var 

rimlig för att uppfylla syftet och besvara de valda frågeställningarna. Denna tydlighet låg därför 

till grund för valet av att till en början tillämpa den deduktiva forskningens principer för att på 

så sätt skapa en bild av det aktuella forskningsområdet och genomföra datainsamlingen därefter. 

Därefter gjordes däremot valet att också tillämpa den induktiva ansatsens fördelar med 

att där kunna redigera den beskrivna teoridelen för att på så sätt bättre anpassas till empirin och 

den verklighet som observerats (Alvesson & Sköldberg, 2017: 55ff). Således har den här 

studien både en deduktiv och induktiv karaktär eftersom den utgår från både empiri och teori 

och enligt Alvesson och Sköldberg (2017:13f) är det detta som kallas för abduktion. Den 

abduktiva ansatsen innehåller drag av både den induktiva och deduktiva ansatsen men är ingen 

kombination av dem, utan den tillför nya egna moment (ibid.). 

Med en abduktiv ansats utvecklas dels det empiriska användningsområdet successivt men 

även den valda teorin kan korrigeras allt eftersom för att bättre passa det insamlade materialet 

(Alvesson & Sköldberg, 2017:13). Ett fenomen tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande 

mönster, de valda teorierna för studien, och sedan görs en tolkning av de nya iakttagelserna som 

görs, i detta fall i intervjuerna (ibid.). I studien har den empiriska undersökningen genomförts 

med grund i det teoretiska ramverket för att på bästa sätt beskriva det verkliga förhållanden som 

föreligger hos intervjupersonerna (ibid.). Det teoretiska ramverket och datamaterialet har 

omtolkats och satts i relation till varandra, vilket betyder att de under hela studieprocessen har 

samverkat parallellt med varandra. Den abduktiva ansatsen har använts för att kunna kombinera 

fördelarna med både den induktiva och deduktiva ansatsen, men även för att undvika 

nackdelarna med dem båda. Möjligheten att kunna förhålla sig relativt fritt till teori och empiri 

var något som betraktades som värdefullt för den här studien och låg följaktligen till grund för 

tillämpandet av den abduktiva ansatsen. 

3.3. Vetenskapligt angreppssätt 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det olika vetenskapliga perspektiv vad gäller hur 

man kan tolka den kunskap som studien tillhandahåller; vad kunskap är, hur den ska betraktas 

och hur den kan nås (Bryman, 2011:29ff). Två av dessa angreppssätt kallas epistemologi och 

ontologi. Det finns även flera olika kunskapsuppfattningar inom dessa vetenskapliga 

angreppssätt vilka står för olika kunskapssyner (ibid). Två av dessa kunskapsuppfattningar är 

positivism och hermeneutik vilka har skilda verklighets- och kunskapsuppfattningar. Den 

positivistiska kunskapsuppfattningen anser att kunskapen ska betraktas på samma sätt som den 
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naturvetenskapligt inriktade forskningen (ibid). Det hermeneutiska perspektivet speglar det 

som är speciellt för människan istället för att återge naturens ordning. Den sociala verklighet 

som studeras bygger på förståelse och tolkning av människan och hennes institutioner (ibid.). I 

denna studie tillämpas det hermeneutiska perspektivet med anledning av att på bästa sätt kunna 

uppfylla studiens syfte och besvara studiens frågeställningar. Valet baserades även på vad som 

ansågs vara bäst lämpat för studien eftersom kvalitativ forskning bygger på förståelse av hur 

deltagare i en viss social miljö tolkar sin egen verklighet (Bryman, 2011:362ff). 

Hermeneutiken används ofta inom samhällsvetenskapen eftersom den berör både metod 

och teori i samband med förklaringen av hur människor handlar (Bryman, 2011:29ff; Kvale & 

Brinkmann, 2009:66). Denna kunskapssyn fokuserar inte på att förklara människors handlingar 

utifrån de krafter eller orsakssamband som kan påverka dem, utan snarare på att förklara eller 

förstå det mänskliga beteendet som omfattar en empatisk förståelse av människors handlingar 

(ibid.). Detta tolkningssätt skapar möjligheter för en ökad förståelse kring intervjupersonernas 

sociala kontext i vilken fenomenet är (Bryman, 2011:507; Kvale & Brinkmann, 2009:71). 

Inom samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning är en vanlig utgångspunkt att undersöka 

och tolka intervjupersonernas egna perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017:17f). Med 

tillämpningen av kvalitativ metod möjliggörs för en analys av den verklighet som undersöks 

vilken består av en rad olika praktiker. Dessa praktiker kan tas till vara på med hjälp av 

observationer, minnesanteckningar, inspelningar eller intervjuer för att tolka fenomenet som 

undersöks. ”Detta betyder att kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga omgivning 

och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem” 

(Alvesson & Sköldberg, 2017:17f). Eftersom avsikten med den här studien är att få en förståelse 

för den kontext intervjupersonerna befinner sig i och inte på något sätt förklara ett 

orsakssamband (som naturvetenskapen gör) har ett hermeneutiskt synsätt tillämpats (Alvesson 

& Sköldberg, 2017:134).  

Denna studie innefattar således en tolkning av unga individers konsumtionsvanor och 

upplevda miljömedvetenhet, och genom tolkning av deras berättelser har en förståelse uppstått 

för vad som kan kategorisera sambandet mellan dem båda och det hela som fenomen. 

3.4. Urval 

Det ursprungliga målet för studien var att intervjua ett urval av åtta till tio personer. För att nå 

detta genomfördes ett målinriktat urval där intervjupersonerna valdes utifrån faktorn ålder (18–

25 år) för att på bästa sätt besvara studiens syfte och uppfylla dess forskningsfrågor (Bryman, 

2011:434). Utöver ålder har inga ytterligare faktorer tagits i beaktning (såsom kön eller 
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geografisk plats) eftersom kravet på intervjupersonerna i denna studie gällde enbart deras ålder. 

Dock redogörs för intervjupersonernas kön senare i detta kapitel (under empiribeskrivning), 

men enbart för att läsaren ska få en djupare förståelse för intervjupersonerna. 

 Det uppstod vissa oklarheter i vart jag skulle vända mig för att få tag i intervjupersoner 

till studien. Därför gjordes valet att göra ett bekvämlighetsurval genom att kontakta personer i 

min omgivning för att få hjälp med efterfrågan av det urval av intervjupersoner som 

eftersträvades till studien, vilket genererade i åtta intervjupersoner (Bryman, 2011:433f). Detta 

ansågs som det mest lämpade tillvägagångssättet för att lyckas få tag i ett lämpligt antal 

intervjupersoner på bästa sätt. Enligt Bryman (2011:433f) tillämpningen av ett 

bekvämlighetsurval vara till fördel om det finns en svårighet i att få tag i intervjupersoner. 

Eftersom personer i min omgivning kontaktas, för att sedan få ytterligare rekommendationer 

från dessa för att få tag i lämpliga intervjupersoner, har även ett kedjeurval tillämpats (Bryman, 

2011:196). Denna typ av urval används när det inte finns någon speciell urvalsram för en 

population utifrån vilken ett stickprov kan dras. Därför kan ett problem bli att ett kedjeurval 

riskerar att inte bli representativt eftersom intervjupersonerna inte valts helt slumpmässigt, 

vilket hade varit negativt vid kvantitativ forskning där ett generaliserbart resultat är av stor vikt 

(ibid.). Eftersom syftet med kvalitativ forskning ofta är att göra en mer ingående analys med 

intervjuer, är detta urval inte något som har en större inverkan dess resultat (Bryman, 2011:433f; 

Krag Jacobsen, 1993:159f). 

3.4.1. Empiribeskrivning 

Den ursprungliga tanken var att avgränsa studien till en viss ålder eller generation eftersom det 

inom ramen för studien inte går att undersöka en stor urvalsgrupp. Tanken var därför att 

avgränsa urvalet till unga individer.  

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.-b) definieras ordet ”ungdom” som: ”det att vara ung 

vanl. mellan ca 15 och 30 år”. Därifrån gjordes därför första valet att avgränsa urvalet till 

personer i åldrarna 15–30 år. Eftersom jag i denna studie tillämpar Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer har problematiken med att intervjua minderåriga tagits i beaktning 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Således, baserat på Nationalencyklopedins definition av ungdom (u.å.-

b) och Vetenskapsrådets principer vad gäller minderåriga begränsades urvalet till personer som 

är över 18 år. Mer hur de olika forskningsetiska principerna tagit i hänsyn diskuteras senare i 

detta kapitel.  

Urvalets avgränsning till personer i åldrarna 18–25 baserades även på den tidigare 

forskningen på området vilken visar att personer i åldrarna 17–25 idag besitter stor klimatångest 
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och en högre miljömedvetenhet än andra generationer (Ojala, 2007). Det fanns följaktligen en 

föreställning om att dessa individer möjligtvis står inför ett svårare beslut vad gäller miljön och 

konsumtionen och därför gjordes även avgränsningen till att undersöka personer under 25 år. 

Baserat på Nationalencyklopedins definition av ungdom (u.å.-b), Vetenskapsrådets 

principer (Vetenskapsrådet, u.å.) samt de individer som forskningen visat är mest 

miljömedvetna (Ojala, 2007) avgränsades således urvalet till personer i åldrarna 18–25 år. 

För att få en uppfattning av vilka personer som deltagit i studien kommer även en liten 

redogörelse för vissa faktorer som kan vara intressanta inför läsningen av resultatet. Av de åtta 

personer som har intervjuats är sex kvinnor och två män. Kvinnornas ålder varierade där den 

yngsta är 18 år och den äldsta 25 år, de två männen är 19 och 25 år. Det är en stor geografisk 

spridning på intervjupersonerna där merparten av dem bor i medelstora städer i Sverige, varav 

tre personer bor i större städer i Sverige. Fem av intervjupersonerna arbetar på heltid och tre av 

intervjupersonerna är studerande. Dessa faktorer är inget som tagits i beaktning i studien utan 

redogörs för läsaren enbart för att ge en uppfattning av intervjupersonerna. 

3.5. Etiska ställningstaganden 

I den här studien har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vilka utgörs av individsskyddskravet och 

forskningskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Individsskyddskravet innebär att ingen ska komma 

till skada i samband med studien och forskningskravet handlar om att genomföra studien på ett 

etiskt korrekt sätt med god kvalitet (Vetenskapsrådet, u.å.). Det grundläggande 

individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav: Dessa principer är samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (ibid.). Samtliga 

forskningsetiska principer har vidtagits med noggrannhet för att på bästa sätt bemöta 

deltagarnas etiska rättigheter. 

Informationskravet innebär att personerna i studien ska informeras om dess syfte 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Denna information delgavs i samband med att personerna kontaktades 

i första stadiet via mail (se bilaga 2). Information om att intervjupersonernas deltagande var 

frivilligt samt att de under hela processens gång hade möjlighet att avbryta sin medverkan 

delgavs vid flera tillfällen (Bryman, 2011:131ff). Ytterligare information om själva studien, hur 

den skulle gå till och vilka moment som skulle komma att ske under processen delgavs även de 

under flertalet gånger (ibid.). Det var av stor vikt att deltagarna hade god information om vad 

deras deltagande i studien innebar för dem så att informationskravet tillämpats korrekt. 
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Samtyckeskravet innebär att det krävs ett samtycke från de personer som ska ingå i studien 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Det krävs därför särskild försiktighet vad gäller minderåriga eller 

sådana personer som själva ej kan tillgodogöra sig given information (ibid.). Vid vissa fall krävs 

ett samtycke från vårdnadshavare eller förälder vid intervju med minderåriga (ibid.). För att 

undvika dessa forskningsetiska problem avgränsades därför urvalet till personer över 18 år. 

Samtyckeskravet inhämtades även det i samband med att deltagarna kontaktades. 

Intervjupersonerna delgavs fullständig information om studien och dess process samt 

informerades om att de hade möjlighet att avbryta när som helst (Bryman, 2011:135). 

Intervjupersonernas samtycke var även det något som vidtogs med noggrannhet för att det inte 

skulle uppstå några missförstånd eller funderingar kring deras deltagande. 

Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in enbart får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). Den data som insamlas om enskilda personer får 

endast användas för studien (Bryman, 2011:132). Detta krav tillgodosågs då allt datamaterial 

som insamlats enbart använts till den här studien och har inte på något sätt nyttjats till något 

annat. Datainsamlingen har endast varit till för det analysarbete som genomförts i denna studie 

och det har inte delgetts till någon för studien utomstående person. 

Det fjärde kravet, konfidentialitetskravet, innebär att de personuppgifter som inhämtas 

ska hållas så konfidentiella som möjligt genom att inte delges någon som är obehörig 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Detta krav tillgodosågs då intervjupersonerna varit fullständigt 

anonyma samt att allt material förvarats utan åtkomst för andra personer. De ljudinspelningar 

som gjorts i samband med intervjuerna samt det transkriberade materialet har förvarats på ett 

säkert ställe utan åtkomst för studien utomstående personer. Under studiens gång har inga 

personuppgifter använts i dokumenten för att benämna intervjupersonerna utan de har benämnts 

med siffor till en början för att sedan tilldelas fiktiva namn som valts efter alfabetisk ordning. 

Intervjupersonerna kommer därför i studien presenteras på ett sådant sätt att det inte på något 

sätt går att utläsa och identifiera deltagarna. Valet av ordning på hur intervjupersonerna 

presenteras avgörs inte av i vilken ordning intervjuerna har genomförts. Detta för att öka 

intervjupersonernas anonymitet ytterligare. Intervjupersonerna kommer hädanefter att nämnas 

som: Alice, Beatrice, Cecilia, Denise, Emma, Fanny, Gustav och Henrik. Intervjupersonernas 

anonymitet har hanterats med extra varsamhet under hela studieprocessen.  

3.6. Datainsamling 

Nedan redogörs för hur intervjuguiden konstruerats samt presenteras och problematiseras även 

genomförandet av intervjuerna. 
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3.6.1. Intervjuguide 

För att få så detaljerade svar som möjligt samtidigt som intervjuerna skulle hålla samma fokus 

så konstruerades i förväg en intervjuguide (se bilaga 1) med relativt specifika teman (Bryman, 

2011:412ff; Krag Jacobsen, 1993:19). Eftersom den här studien har en abduktiv ansats så har 

dessa teman härletts dels ur teori och dels utifrån studiens syfte och frågeställningar, för att på 

bästa sätt kunna uppfylla studiens syfte. Frågorna i intervjuguiden var förhållandevis öppna för 

att intervjupersonerna skulle känna att de kunde svara fritt. Det fanns även utrymme för att 

ställa spontana följdfrågor, vilket kan bidra till att intervjuerna blir mer följsamma för att på 

bästa sätt få fram intervjupersonernas egna uppfattningar (ibid.). I huvudsak låg därför fokus 

på att låta intervjuerna ta riktning utifrån intervjupersonernas svar. Valet av semistrukturerade 

intervjuer baserades följaktligen på att intervjuerna skulle vara så flexibla som möjligt och att 

intervjupersonerna skulle känna att de kunde svara fritt. Samtliga följdfrågor som ställdes under 

intervjuerna var därför inte konstruerade i förväg utan de kunde variera, detta för att minimera 

risken för att begränsa studien (Bryman, 2011:419). Däremot fanns det några redan i förväg 

konstruerade följdfrågor med avsikten att få mer uttömmande svar på vissa av intervjufrågorna. 

Dessa var placerade i en ordning som skulle underlätta för mig och intervjupersonen att hålla 

en röd tråd. Det har således under intervjuerna funnits stor möjlighet för intervjupersonerna att 

avvika från intervjuguiden och därför har intervjuerna sett förhållandevis olika ut, men med ett 

gemensamt fokus och röd tråd. Eftersom det i denna studie var fokus på att undersöka 

intervjupersonernas egna uppfattningar var tillämpandet av en semistrukturerad intervjuguide 

det bäst lämpade.  

Efter att den första preliminära intervjuguiden konstruerats genomfördes en testintervju 

på en för studien utomstående person. Anledningen till detta var för att se om frågorna var 

utformade på ett tydligt sätt så det inte ska ske några missförstånd under intervjuerna med 

deltagarna i studien. Ytterligare anledning var för att se om de frågor som utformats var rimliga 

för att uppfylla studiens syfte. Det vill säga om de förstods på så sätt att de svar som kunde 

framkomma under intervjuerna senare kunde uppfylla studiens syfte. Efter att denna testintervju 

genomförts gjordes en revidering av intervjuguiden där flertalet av frågorna omformulerades 

för att bli tydligare. Vissa frågor togs även bort helt eftersom de var överflödiga. Efter detta 

delgavs intervjuguiden även min handledare för att vidare diskutera dess utformande under ett 

handledningstillfälle. Därefter genomfördes ytterligare revideringar innan intervjuguiden var 

helt färdigställd. 
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3.6.2. Intervju 

Valet att genomföra enskilda intervjuer baserades på att det för studien var mest lämpligt att 

fokusera på den enskilde intervjupersonens åsikter och inte hur personer diskuterar en fråga 

tillsammans som i till exempel en fokusgruppsintervju (Bryman, 2011:446ff). Genom enskilda 

intervjuer hade jag möjlighet att ta reda på den enskilde individens uppfattningar och åsikter på 

ett mer djupgående sätt (ibid.). Detta var det som var intressant för den här studien och därför 

valdes enskilda intervjuer. I studien genomfördes totalt åtta enskilda intervjuer och samtliga 

spelades in i samråd med intervjupersonerna. 

Som tidigare nämnt har ett bekvämlighetsurval tillämpats för att få tag i ett lämpligt antal 

intervjupersoner till studien. Med tillämpandet av denna urvalsmetod uppstod dock ytterligare 

problem med att det blev en stor geografisk spridning på intervjupersonerna vilket resulterade 

i att intervjuerna blev tvungna att genomföras via telefon eller Skype. I studien genomfördes 

således sex intervjuer via Skype med bild och två intervjuer via telefon.  

Enligt Bryman (2018:593) finns det ingenting som tyder på att förmågan att skapa en 

tillitsfull relation till intervjupersonerna på något sätt skulle försämras när intervjuerna sker via 

telefon eller Skype gentemot de intervjuer som sker med direkt kontakt. Det finns emellertid 

fler fördelar med att ha en intervju via Skype än att ha en intervju via telefon (ibid.). Att ha en 

intervju via Skype möjliggjorde för mig att kunna se intervjupersonen vilket var till stor fördel 

för att kunna uppfatta ansiktsuttryck, kroppsspråk och olika gester. Vid telefonintervjuerna gick 

jag miste om detta vilket gjorde det svårare att se olika känslor hos intervjupersonen, som till 

exempel osäkerhet inför en fråga (Bryman, 2011:210). Att se intervjupersonerna möjliggjorde 

för en enklare analys av olika tecken för att förstå dem på ett bättre sätt genom att tolka olika 

signaler (ibid.). Att göra en intervju via Skype kan resultera i att intervjun inte blir helt olik en 

direkt och personlig intervju eftersom det finns möjlighet till en visuell kontakt ansikte mot 

ansikte som kan vara viktig (Bryman, 2018:593). Målet var därför att genomföra samtliga 

intervjuer via Skype för att kunna ta tillvara på det positiva effekterna av att kunna se 

intervjupersonerna. Vid de två fall där telefon användes istället för Skype var det för att på bästa 

sätt bemöta intervjupersonernas egna önskemål. Dock upplevdes ingen större skillnad i 

telefonintervjuerna gentemot de som genomfördes via Skype mer än att större fokus låg på att 

försöka uppfatta de små signaler som intervjupersonerna gav i form av suckade, pustade, längre 

pauser eller ett tveksamt tonläge.  

Det har i efterhand visats sig vara en flexibel metod att kunna genomföra intervjuerna via 

Skype eller telefon eftersom det möjliggjort för en lättare planering av intervjutillfällena, 

särskilt eftersom vissa intervjuer behövt bokats om i sista sekund. Det har även varit ett positivt 
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bemötande från intervjupersonerna att de kan medverka via telefon eller Skype eftersom en 

sådan intervju inte betyder att de behöver infinna sig på en särskild plats vid en särskild 

tidpunkt. Metoden har därför även gett möjligheter till besparing av tid för båda parter. Att 

genomföra intervjuer via telefon eller Skype är även något som är till fördel för 

intervjupersonernas anonymitet eftersom intervjuerna enklare kan ske på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan se mötet (Bryman, 2018:593).  

Målet var att intervjuerna skulle vara mellan 30 minuter till 1 timme. Den kortaste intervjun 

varade 23 minuter och den längsta varade 47 minuter. Sammanlagt pågick 

datainsamlingsprocessen i två veckor. 

3.7. Databearbetning och analysmetod 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att fokusera på vad intervjupersonerna säger, men också 

hur de säger det (Bryman, 2011:428). Det är därför till fördel att det finns en tydlig beskrivning 

av vad som har berörts under intervjuerna för att på bästa sätt kunna göra en fullständig 

redogörelse i analysen (ibid.). Samtliga intervjuer spelades därför in efter samråd med 

intervjupersonerna. Det var av stor vikt att jag skulle kunna vara lyhörd och uppmärksam på 

vad intervjupersonerna hade att säga så att viktiga detaljer eller intressanta synpunkter inte 

förbisågs. För att uppnå detta är det fördelaktigt att inte distraheras av behovet att föra 

anteckningar under intervjuerna och därför gjordes valet att spela in dem (ibid.). Detta 

tillvägagångssätt bidrog även till att minnesbilden av intervjuerna förbättrades eftersom jag 

kunde göra upprepade genomgångar av intervjuerna vilket underlättade en noggrannare analys 

(ibid.). Den utrustning som användes under inspelningarna fungerade utan problem och 

samtliga ljudupptagningar var av god kvalitét och det gick tydligt att höra vad som sades under 

intervjuerna.  

Därefter transkriberades intervjuerna kontinuerligt allt eftersom att de genomförts. Detta 

bidrog till att jag kunde få en förståelse för intervjuernas innehåll och vilka teman som kunde 

dyka upp för att på så sätt bli medveten om vad som kan tas upp i kommande intervjuer 

(Bryman, 2011:430). Det kan även inom kvalitativ forskning finnas en stor risk i att 

datamaterialet snabbt kan hamna på hög eftersom det krävs gott om avsatt tid till transkribering 

(ibid.). Eftersom detta var något som ville undvikas blev det en ytterligare faktor till att 

materialet transkriberades kontinuerligt under datainsamlingsprocessen. Under 

transkriberingen av materialet exkluderades icke relevanta samtalsfraser, utfyllnadsord och 

upprepningar utan att påverka eller ändra vad intervjupersonerna berättat.  
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Efter hälften av intervjuerna var genomförda gjordes en utskrift av det material som hittills var 

transkriberat för att påbörja analysarbetet. Därför analyserades och kodades de första fyra 

intervjuerna innan de sista fyra intervjuerna genomförts, för att sedan analysera dem därefter. 

Den främsta anledningen till detta var att de första intervjuerna genomfördes i ett mycket 

tidigare skede än de sista och därför blev det utrymme för att påbörja analysen av de första 

intervjuerna. Efter transkriberingen kodades samtliga intervjuer deskriptivt för att beskriva det 

insamlade materialet i den tematiska analysen. 

3.7.1. Tematisk analys 

I studien har en tematisk analys tillämpats vid analysen av det insamlade datamaterialet. Den 

tematiska analysen ses som en grundläggande metod för den kvalitativa metoden, vilket gör 

den lika komplex och mångsidig (Braun & Clarke, 2006). Ibland benämns den tematiska 

analysen mer som ett verktyg som går att använda på olika sätt snarare än ett verktyg som 

inbegriper specifika tillvägagångssätt i sig (ibid.). Vanligtvis delas kvalitativa analysmetoder in 

i två olika läger. Det ena syftar till metoder som är bundna till eller härrör från en särskild 

teoretisk eller epistemologisk position och det andra syftar till metoder som är oberoende av 

teori och epistemologi och kan därför appliceras på en rad olika sätt (ibid.). Den tematiska 

analysen inramas istället som en metod som platsar i båda lägren, och med sin teoretiska frihet, 

blir den tematiska analysen en flexibel metod vilket kan resultera i att redogörelsen av datan 

blir fyllig och detaljerad (ibid.). Braun och Clarke (2006) menar att eftersom den tematiska 

analysen är flexibel som den är, är det av extra vikt att den inte begränsas med en avsaknad av 

tydliga riktlinjer, samtidigt som tydliga riktlinjer och avgränsningar krävs för att metoden inte 

ska förlora sina fördelar. 

Tematisk analys kan vara en realistisk metod som redogör intervjupersonernas 

erfarenheter, mening och verklighet, eller det kan vara en konstruktiv metod som undersöker 

hur händelser, realiteter, meningar eller erfarenheter är effekterna av en rad diskurser som 

förekommer inom samhället (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analys kan därför vara en 

metod som fungerar bra till att återspegla och hitta verkligheten, men det är viktigt att 

redogörelsen för tillvägagångssättet av den tematiska analysen är tydlig (ibid.). Vid tillämpning 

av kvalitativ metod är det viktigt att det redogörs för vad som genomförs, hur det genomförs 

och varför, särskilt vad gäller analysarbetet (Braun & Clarke, 2006). Om det inte finns en tydlig 

redogörelse för tillvägagångssätt för dataanalys, eller vilka antaganden som grundat analysen, 

kan det hindra andra forskare att utföra relaterade projekt i framtiden. Därför är tydlighet i 

studiens process och metodövning avgörande (ibid.). Även tillförlitligheten i studien påverkas 
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negativt av en otydlig redogörelse för metod och process, vilket leder till en negativ bedömning 

av dess äkthet. 

Eftersom den tematiska analysen tillämpas i denna studie har det inneburit att olika 

mönster och teman har identifierats i den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006). En sökning 

genomfördes för att sammanfatta datamaterialet i olika teman utifrån olika koder (Bryman, 

2011:528). Dessa teman skiljer sig från de teman som användes vid skapandet av 

intervjuguiden, vilka då härleddes från syfte och frågeställningar och det den teoretiska 

referensramen. I samband med den tematiska analysen skapades istället koder utifrån det 

insamlade materialet för att kategorisera återkommande teman bland intervjuerna (ibid.). Efter 

att transkriberingen var genomförd skrevs då materialet ut för att kunna kodas för hand, för att 

lättare kunna få en överblick över materialet. En noggrann läsning av datamaterialet 

genomfördes för att få en tydlig inblick innan materialet skulle kodas vilket möjliggjorde för 

mig att enklare hitta teman och begrepp som var inbäddade i intervjuerna (Braun & Clarke, 

2006) 

Efter att materialet kodats och viktiga delar i intervjuerna hade markerats för hand, 

genomfördes en ytterligare genomläsning av materialet för att minimera risken att gå miste om 

viktiga delar och citat. Efter detta lades de utvalda delarna av intervjuerna samt citaten in i ett 

dokument under rubriker för respektive kod. Efter att detta steg genomförts på ett noggrant sätt 

sammanställdes samtliga kategorier under de olika teman de tillhörde. Texten skrevs då om från 

de inlagda citaten till en löpande text där meningen i respektive citat redogjordes för.  

Totalt användes 14 olika koder som tillsammans skulle täcka upp för alla aspekter i 

samtliga teman. Efter att materialet kodats och samtliga var sammanställda utgjordes dessa 

slutligen av två stora teman, dessa var: Intervjupersonernas upplevda konsumtionsvanor och 

Intervjupersonernas miljömedvetenhet. Dessa teman blev till de rubriker som sedan 

återkommer i resultat- och analyskapitlet. 

3.8. Studiens tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en studie är viktig för bedömningen av dess äkthet och begreppen är enligt 

Bryman (2011:352f) alternativa till begreppen validitet och reliabilitet som används desto mer 

när det kommer till kvantitativ forskning. Äkthetskriterierna handlar om att det är av vikt att 

studien visar en rättvis bild av de olika intervjupersonerna som har studerats samt att studien 

gör en rättvis redogörelse av intervjupersonernas uppfattningar och åsikter (Bryman, 

2011:357). 
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Enligt Bryman (2011:354) kan även en kvalitativ studies tillförlitlighet visas genom olika 

kriterier: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt En möjlighet att styrka och konfirmera.  

Kriteriet trovärdighet innebär att deltagarna och den undersökta verkligheten är trovärdigt 

och tydligt beskrivna så de är trovärdigt i andras ögon (ibid.). Ett trovärdigt resultat innebär 

även att studien är genomförd i enlighet med de regler som föreligger samt att de resultat som 

framkommit även redogörs för deltagarna. Denna process kallas enligt Bryman (2011:355) för 

respondentvalidering. Syftet med detta är att få en bekräftelse av att beskrivningen av materialet 

är förmedlat på ett korrekt sätt. Det är viktigt att det finns en god överrensstämmelse mellan det 

resultat som beskrivits och deltagarnas egna uppfattningar och erfarenheter (Bryman, 

2011:353). Detta har realiserats genom att under intervjuerna fråga samtliga intervjupersoner 

om de ville ta den av den färdigställda studien för att senare vidareföra materialet till dem som 

ville ta del av det. Under processens gång har även regler och etiska ställningstaganden tagits i 

hänsyn mot den undersökta sociala miljöns kontext. 

De problem som kan uppstå vid användandet av en respondentvalidering kan vara att 

deltagarna reagerar defensivt på materialet och vill censurera bort vissa delar (Bryman, 

2011:353). Det har därför i studien och efter intervjuerna varit viktigt att informera att det 

resultat som presenteras är en sammantagen bild av samtliga intervjupersoners redogörelser 

vilket kan göra att vissa av deltagarna kanske inte känner igen sig i alla aspekter som redogörs 

i resultatdelen. Det beror på att det som presenteras är en tolkning av helheten.  

Det andra kriteriet, överförbarhet, innebär att det sociala fenomenet som undersöks bör 

beskrivas på ett så detaljerat sätt som möjligt så att det sedan kan bli överförbart till andra 

sociala miljöer (Bryman, 2011:355). Följaktligen har jag försökt göra en tydlig och detaljerad 

beskrivning av studiens process så att andra forskare senare kan avgöra om resultatet går att 

överföra till andra situationer (ibid.). I denna studie görs även en empiribeskrivning av urvalet 

för studien för att visa upp en tydlig bild av vilka det är som undersöks. Fokus har även legat 

på att tydligt beskriva tillvägagångssättet i studien för att andra personer ska få en klar bild av 

tillvägagångssättet.  

Det tredje kriteriet, pålitlighet, innebär att ett kritiskt synsätt behövs för att kunna bedöma 

studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011:355). Med ett kritiskt synsätt menas att processen och 

tillvägagångssättet som studien har tydligt beskrivs. Om det finns en tydlig beskrivning av 

processen kan andra forskare bedöma kvaliteten på de olika tillvägagångssätt som har tillämpats 

i studien, vilket kan avgöra huruvida i vilken utsträckning vissa slutsatser är befogade (ibid.). 

Detta kriterium har tagits i beaktning då det i detta kapitel finns en tydlig redogörelse för det 
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tillvägagångssätt som används i studien. Det förekommer genomgående beskrivningar samt 

diskussioner kring de val som gjorts under processens gång.  

Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att det bör ske en 

försäkring av att alla beslut tagits i god tro (Bryman, 2011:355f). Det är viktigt att det finns 

möjlighet för andra forskare att kunna styrka resultatet (ibid.). I den här studien har personliga 

värderingar så gott det går lämnats utanför under hela processen och i samtliga delar av studien, 

där främst datamaterialet har betraktats objektivt.  
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4. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av de åtta intervjuerna som har genomförts 

i studien. De teman som identifierades under läsningen av materialet presenteras och analyseras 

i två underrubriker. Båda temana är härledda ur empirin samt den teoretiska referensramen och 

de kommer att analyseras utifrån Zymunt Baumans (2008) och Roland Paulsens (2017) teorier 

kring konsumtion och konsumtionssamhället samt tidigare forskning på området. 

För att ge en djupare förståelse presenteras i detta kapitel en sammantagen bild av 

intervjupersonernas redogörelser vilket kan göra att vissa av deltagarna kanske inte känner igen 

sig i alla aspekter som redogörs. Det beror på att det som presenteras är en tolkning av helheten 

där även vissa redogörelser görs för enskilda intervjupersoners upplevelser.  

4.1. Intervjupersonernas upplevda konsumtionsvanor  

I detta kapitel presenteras intervjupersonernas konsumtionsvanor samt redogörs för deras egna 

upplevelser kring deras konsumtion med alla dess olika aspekter i tre underrubriker. 

4.1.1. ”Man hittar ju alltid på en anledning till att köpa nåt” 

Under intervjuerna ställdes förhållandevis öppna frågor som berörde hur intervjupersonerna ser 

på sina egna konsumtionsvanor där fokus låg på att ta reda på hur de konsumerar, när de 

konsumerar samt varför de konsumerar. Samtliga intervjupersoner uppgav att det är mat, kläder 

eller skor som de konsumerar i högst utsträckning, följt av kosmetika (vad gäller de kvinnliga 

intervjupersonerna) och inredning. Vad gäller när, hur ofta samt av vilka anledningar som dessa 

saker konsumeras varierade stort bland intervjupersonerna.  

Hälften av intervjupersonerna uppgav att de handlar det mesta via internet, varav Beatrice 

och Henrik uppgav att de även handlar mat via internet. Samtliga av dessa intervjupersoner 

berättade att de alltid handlade via internet eftersom de ansåg att de var något som var enklare 

och något som de då kunde göra i lugn och ro.  

Jag handlar allt på internet, det är mest bekvämt. Det är mycket skönare att beställa hem 

någonting, man kan prova hemma, och skicka tillbaka om man vill, man har mer tid liksom […] 

jag handlar väl typ allt möjligt på internet, det enda jag inte köper det är väl mat. De köper jag 

ju i butiken. 

(Cecilia)  

Enligt Bauman (2008:37ff) kan intervjupersonernas handlande via internet förklaras med att 

människan idag kräver en mer direkt tillfredsställelse vid konsumtion. Tack vare de tekniska 

utvecklingar som skett ges individer möjlighet att få detta genom att handla det de önskar via 

internet. Tidigare forskning visar även hur det digitaliserade moderna samhället möjliggör för 
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ett ökat utbud av varor och tjänster att konsumera som individer idag har snabb och lätt åtkomst 

till via internet (Chandna & S. Salimath, 2018). 

Fanny, Emma och Gustav uppgav till skillnad från de andra att de oftast handlar i butik 

snarare än på internet, och Fanny menade på att hon föredrog att handla både på internet och i 

butik. Alice beskrev att handla i lokala butiker var något som var viktigt och att hon på senare 

tid har blivit bättre på att kolla i butikerna i staden innan hon åker till en större stad eller söker 

sig till internet för att handla; ”[…] sen försöker jag ju i alla fall kolla här på stan där jag bor, 

ifall att det finns någonting där istället för att behöva åka iväg någonstans eller beställa på 

nätet”. Hon berättade att hon ofta kollar på saker hon vill ha på internet men att hon försöker 

handla liknande saker lokalt först. Samtliga av intervjupersonerna som handlade i butik ansåg 

att det var mer bekvämt med att kunna känna och testa sakerna på plats. Emellertid uppgav 

samma intervjupersoner även att de ibland handlar via internet och menade att utbudet bidrog 

till detta. Fanny beskrev:  

Vi har ju, där jag bor finns det ju inte så mycket affärer [skratt] utan det är ju dem här vanliga… 

där tänker jag att det kanske inte är jätte många i min ålder som handlar där och då tänker jag ju 

mycket på sånt och ja… så utbudet är väl inte så bra, då söker jag mig till internet… 

(Fanny) 

 

Vissa av intervjupersonerna menade att det också fanns stora fördelar med att åka till ett 

handelsområde eftersom själva handlandet mer blir som en rolig aktivitet de kan dela med sina 

vänner. Gustav uppgav emellertid att handla tillsammans med en vän kan leda till att han 

påverkas till att konsumerar ytterligare: ”jag kanske blir lite mer taggad på att handla om jag 

har någon annan som också handlar och då blir det lite omedvetet kanske att ’åh nu vill jag 

också köpa nåt!’”. Det Gustav vittnar om att han gärna åker till ett större shoppingområde och 

att själva handlandet mer blir som en rolig aktivitet är även det något som antyder det Bauman 

(2008:33ff) menar med konsumtion för nöjes skull. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de ofta använder internet för att kolla på olika sidor 

för att få inspiration eller bara för att se vad som finns. Detta kan tyda på, i enighet med Bauman 

(2008:33), att konsumtionen är en stor del av intervjupersonernas liv eftersom de ofta är ute 

efter att köpa något och ofta kollar vad som finns. Denise berättade: 

Om jag handlar mer på grund av sociala medier? Ja verkligen, om det är annonser. Det är ju 

nästan bara på sociala medier jag ser allt, alltså det är ju där dem annonserar, på Facebook eller 

Instagram. Så hade jag inte sett Nelly-annonserna på tröjan jag har sett 10 gånger då hade jag ju 

kanske inte köpt den […] den jagar mig!! [skratt] om jag har bestämt mig för att jag inte ska ha 

den så är den där ändå. [skratt] och sen skickar de ett mail med ’treat yourself’ och en rabatt, då 
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tänker jag, ’ja men det är väl klart att jag ska’ och så köper jag den… allt är Nellys fel tänker 

jag då [skratt]. Nej men så är det nog, och det har jag tänkt på många gånger […] alltså ser jag 

en tröja mer än 5 gånger då köper jag den. Och hade jag inte sett den hade jag nog inte köpt 

den… 

(Denise) 

Bauman (1998:39) menar att det är pengarna som förmedlar mellan begär och tillfredsställelse 

och således upplever möjligtvis intervjupersonerna att det är någonting positivt när de kan spara 

pengar eller handla någonting billigare. Fanny berättade att hon påverkas mycket av att se hur 

mycket den totala rabatten blir på ett köp om hon använder en rabattkod på internet; ”då känns 

det ju mycket bättre, då kanske man till och med ibland handlar mer bara för det… det är något 

jag har tänkt på ofta, att man lurar sig själv att det blir billigare”. Vissa av intervjupersonerna 

beskrev även att de händer att de scrollar på olika klädbutikers hemsidor som ett tidsfördriv 

eller när det har tråkigt för att ha någonting att göra. Detta är även det något som tyder på att 

intervjupersonernas konsumtion är så pass rutinmässig att de använder den som ett tidsfördriv 

(Bauman, 2008:33). Cecilia uppgav att detta också är något som ofta leder till att hon handlar 

mer, hon beskrev: ”när man sitter och liksom kollar runt på internet ’ja men den där tröjan var 

fin, dem där var också fina’ då shoppar man ju ännu mer… då kommer man ju in på det där 

liksom”. Cecilia berättade vidare om hennes konsumtionsvanor på internet och tog då upp de 

obehagskänslor som hon kan uppleva ibland med samband detta.  

Det är ju också läskigt!! Om man söker på en tröja, det kommer ju upp så himla mycket reklam 

om just den där jäkla tröjan, jag kan ju kolla i datorn så kommer det i telefonen och på min 

jobbdator alltså… det är ju så läskigt… men det är ju ändå, på ett sätt kan det ju vara bra om 

man verkligen är ute efter någonting… men det är ju läskigt att dem kan kolla upp en och har 

koll hela tiden liksom… man bara ”hur vet dem allt?” alltså att min privata dator är ju inte 

kopplad till min jobbdator, alltså såhär, hur kommer det upp då? 

(Cecilia) 

Dessa obehagskänslor som Cecilia känner kan bero på den köphysteri som 

konsumtionssamhället skapar för att kunna utvecklas (Bauman, 2008:67). Företag försöker 

ständigt få konsumenter att få nya behov för att vilja köpa nya saker (Bauman, 2008:46ff). De 

vill således få, Cecilia i detta fallet, att bilda ett ha-begär till den där tröjan hon en gång har sökt 

på för att hon sedan tillslut ska köpa den. Detta kan vara något som driver människor till 

överkonsumtion i och med att intervjupersonerna beskriver detta ha-begär som kanske inte 

skulle finnas om de inte vore för hur företagen förmedlar sina produkter via lockande mail och 

annonser på exempelvis sociala medier. 

Hur mycket eller hur ofta intervjupersonerna konsumerar varierar i väldigt stor 

utsträckning intervjupersonerna emellan. Det framkom även att detta var något som kunde 
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variera individuellt för intervjupersonerna beroende på exempelvis om de upplever att de har 

råd, vilket humör de är på eller bara beroende på vilken årstid det är. Merparten uppgav att de 

mestadels handlar kläder eller skor. Under intervjuerna fick även samtliga uppskatta hur mycket 

de konsumerar. Cecilia och Denise brast då ut i ”jag är verkligen inne i ett shoppingberoende 

just nu!”, och de båda uppgav att de handlar åtminstone en gång i veckan via nätet. Det faktum 

att Cecilia och Denise känner ett sådant begär att de upplever sig själva vara shoppingberoende 

kan enligt Bauman (2008:55) förklaras genom att de föreställningar individer har om att 

konsumtionen ska göra dem lyckliga, aldrig kommer upplevas likadant som de föreställt sig 

innan. Det kan således vara därför de upplever ett ständigt begär av att behöva handla mer 

eftersom de positiva känslor de känner snabbt försvinner, och de vill uppnå dem igen. 

Hälften av intervjupersonerna uppgav att de konsumerar ungefär en till två gånger i 

månaden samtidigt som de resterande uppgav att de handlar något nytt någon gång om året. En 

av intervjupersonerna menade att hon väljer att köpa saker väldigt sällan för att istället kunna 

lägga pengar på annat. 

Jag vill ju bara veta att mina, att allting går runt varje månad och att jag inte slänger ut mina 

pengar på onödiga saker tror jag. Så att om det är saker mina pengar försvinner på så är det ju 

inte på kläder och skor och sånt utan då går det ju mer på mat, bensin, mer praktiska saker, 

kanske typ gå ut och äta, alkohol och sånt, det är nog mer där pengar försvinner än att jag shoppar 

kläder och sånt. 

(Gustav) 

Att Gustav inte vill lägga pengar på kläder eller saker utan istället vill lägga dem på bensin eller 

andra aktiviteter gör inte att han har en lägre konsumtion utan han värdesätter att konsumera 

annat än de andra intervjupersonerna. Han beskrev dock att han precis har köpt skor för att ha 

nya till sitt arbete. Han berättade skrattande att det slutade med fem par för att det var svårt att 

välja. Detta tyder på att även han är föremål för att påverkas av konsumtionssamhället eftersom 

han upplevs försöka undvika att handla så mycket, men trots det köper fem par skor (Bauman, 

2008:18).  

Att behöva någonting nytt verkar vara den främsta anledningen till att intervjupersonerna 

söker sig till en butik eller till internet. Merparten uppgav att när de handlar är avsikten ofta att 

handla något de behöver men många gånger slutar det med att de handlar mer, särskilt om de 

handlar via internet. Fanny berättade: ”oftast behöver jag ju någonting och då blir det ju så att 

när jag sen går in för att shoppa så blir det att jag köper en jäkla massa saker istället, speciellt 

sånt jag inte behövde”. 
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Intervjupersonerna berättade även att de ofta intalar sig själva att de behöver någonting för att 

få en ursäkt till att köpa något och att det bidrar till en ökad konsumtion. Cecilia beskrev att 

hon kanske inte behöver handla en klänning nu till ett en tillställning som är i höst men samtidigt 

uttryckte hon stressen i att klänningarna kan ta slut; ”man hittar ju alltid på en anledning till att 

köpa nåt, men sen kommer man ju aldrig att använda de där kläderna på de tillfällena man ens 

tänker”. Emma, som tidigare har uttryckt att hon bara handlar när hon behöver något, berättade: 

”jaa, alltså, jag tror ju själv att jag behöver sakerna och intalar mig själv det. Men jag har ju 

inte använt dem senaste skorna jag köpte, än… Men jag kunde inte låta bli för de var så fina!”. 

Det intervjupersonerna upplever är det ständiga ha-begär som konsumtionssamhället försätter 

dem i. De uppfattas bilda ett begär och en önskan att köpa saker som de egentligen inte behöver 

eller borde köpa bara för att de anser att sakerna är fina. Bauman (2008:54) menar att 

individerna i ett konsumtionssamhälle upplever sig själva ha ett ”lyckligt liv” där de kan 

konsumera för att få tillfredsställelse. Det kan tolkas som att intervjupersonerna finner nya 

anledningar till att få konsumera för att få uppleva denna ouppnåeliga förväntade 

tillfredsställelse. Eftersom konsumtionen är en så stor del av unga individers identitetsskapande 

är det därför ofta svårt för dem att stå emot konsumtionen eftersom en minskad konsumtion kan 

leda till en försvagad social position och en rädsla att hamna utanför (Larsson, 2015). Det kan 

således förklara Emmas känslor av att hon inte kan stå emot att köpa skorna bara för hon ansåg 

att dem var fina. 

4.1.2. ”Viljan att ha någonting som man inte har, det gör ju att man vill ha det mer” 

Under intervjuerna ställdes även frågor som berörde intervjupersonernas upplevelser kring sin 

konsumtion med fokus på att ta reda vilka känslor de upplever konsumtion. Samtliga uppgav 

att de upplever både positiva och negativa känslor när de konsumerar, men vad som avgör detta 

varierar stort. Det som nämns av samtliga intervjupersoner är deras ekonomi eftersom de 

upplever att det största hindret till att kunna konsumera i den mån de önskar beror på att de inte 

har råd. Beatrice berättade: 

Skulle det vara så att det är alldeles för mycket pengar, då får man inse att det får vara, lite så 

[…] nej men så är det ju, att ’oj de där var snygga!’ det tänker man ju ofta. Men sen är det oftast 

så att jag ändå inte har råd med det så då tänker man ’nej det går inte’ […] men det är väl klart 

att det kan vara jobbigt när man vill ha vissa saker men man får ju hela tiden prioritera. Jag får 

ju hela tiden välja vad det är jag ska köpa… 

(Beatrice) 



28 

 

Merparten av intervjupersonerna berättade att när de ska handla något på internet tittar de på 

varan ett tag men avvaktar tills det blir rea eller tills de hittar en rabattkod. Alice beskrev: ”man 

går ju väldigt ofta in på nätet och kollar efter kläder men jag handlar ju ingenting först än jag 

ser att, ja men är det någon som har en rabattkod, eller kan det komma någon rea eller 

någonting…”. Flera av intervjupersonerna uppgav att de gärna handlar på rea för att då kunna 

handla ytterligare för samma summa. Dock upplever samtliga intervjupersoner negativa känslor 

eftersom de trots rea inte kan köpa det dem vill ha. Beatrice: ”det är nog just det här att, viljan 

att ha någonting som man inte har, det gör ju att man vill ha det mer, för man inte har det… 

det kan ju kännas lite jobbigt…”. Bauman (2008:55) menar att det finns en drivkraft i 

konsumtionssamhället som handlar om att uppfylla människors begär, vilket är något som 

Beatrice vittnar om i citatet ovan. 

Några av intervjupersonerna uppgav trots dessa negativa upplevelser av de ekonomiska 

förhindren att de är beredda att lägga mer pengar om kvalitén på varan är bättre. Till exempel 

uppgav de att handla ekologiskt och närproducerad mat är något de kan göra ibland, men att det 

beror på hälsoskäl. 

Jag tänker på att köpa mycket ekologiskt och mycket svenskt när jag handlar mat. Kläder tror 

jag inte att jag tänker så mycket på […] ja men ekologiskt, närodlat och lokalt, det försöker jag 

ju lägga mina pengar på för det känns ju bättre. Oftast så är det ju mycket godare också, men 

dyrare… […] kanske att man har hört mest att det ger mycket effekt, ja alltså för både miljön 

men främst för mig själv. 

(Fanny) 

När det gäller kosmetika finns det även där ett tydligt mönster i att de är beredda att lägga lite 

extra pengar på varorna för att få högre kvalitet. Denise, Emma och Fanny menade att högre 

kvalitet betyder att det är bättre för dem själva. Forskning har visat att just kostnaderna är viktiga 

när det gäller individers konsumtion och att de inte alltid är beredda att betala mer (Martínez‐

Carrasco Pleite et al., 2012). Dock visar forskning även att individer har lättare att betala extra 

för saker om de är av ett visst märke, eller av bättre kvalité (Grant & Graeme, 2005; Hongjun, 

2006), vilket är i enighet med det Denise, Emma och Fanny beskrev och även de 

intervjupersoner som ansåg att de var beredda att ibland betala mer för högre kvalitet på maten.  

Intervjupersonernas ekonomi verkar vara det mest centrala vad gäller deras upplevelser 

kring konsumtionen. Det framkom att samtliga intervjupersoner upplever konsumtionen som 

något positivt och att de blir glada över att köpa någonting till en början, men att de dock 

därefter mest upplever ångest för att de spenderat pengar. Intervjupersonerna berättade att detta 

är något som är extra påtagligt om de handlar någonting dyrt eller om de gör impulsköp. Detta 
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kan enligt Bauman (2008:55) förklaras genom att individerna i konsumtionssamhället enbart 

känner lycka eller tillfredsställelse en kort stund för att sedan snabbt skapa nya ha-begär. Detta 

betyder att intervjupersonerna kan känna ånger efteråt för att de har försämrat sin ekonomi och 

även möjligheten att konsumera ytterligare. Bauman (2008:54) menar att individerna i 

konsumtionssamhället har trosföreställningen att konsumtionen ska göra dem tillfredsställda 

men att det snarare upplevs på motsatt sätt. Dock förklarade Denise, till skillnad från de andra 

intervjupersonerna, att hon enbart upplever ångest om det är något extra dyrt hon köpt, men i 

övriga fall upplever hon allt som oftast positiva och tillfredsställande känslor. Hon berättade: 

”nja typ aldrig ångest, tvärt om. Jag känner mig väldigt tillfredsställd. Sen kanske jag inte 

använder allt, och det är ju dumt såklart… men jag känner mig ofta nöjd om jag unnat mig i 

alla fall om det varit billigt”. 

Merparten av intervjupersonerna uppgav att de försöker spara pengar. Några av dessa 

beskrev att de ofta sparar pengar för att kunna köpa något de vill ha men som de kanske inte 

riktigt har råd att köpa direkt. Vidare uppgav intervjupersonerna att de kan köpa småsaker som 

godis eller ta en fika, men att detta är något som de kan avstå för att spara pengar. Alice 

berättade: ”jag kan tänka att ’men behöver jag verkligen det här?’ Jag kanske kan spendera de 

pengarna på någonting annat som är lite nödvändigare eller spara dem till något som jag 

verkligen vill ha istället”. När intervjupersonerna lyckats spara ihop pengar för att köpa något 

som de velat ha upplever de mestadels positiva känslor.  

alltså, det tycker jag ju är jätteroligt när man känner att nu har ju jag ändå varit duktig och sparat 

så jag kan köpa det här […] alltså den liksom känslan är ju helt oslagbar, det är nog mest liksom 

att, är det något dyrare så känner man sig nöjd med sig själv att man kan unna sig det, att man 

faktiskt har råd och kan, att man har sparat ihop till det. 

(Alice) 

Intervjupersonerna uppgav att de efter ett tag likväl upplever negativa känslor för att de har 

spenderat pengarna som det innan har lyckats spara ihop. Vissa intervjupersoner menade att det 

kan upplevas som att de då slösat eller varit oförståndiga med pengarna. Henrik berättade att 

han ofta funderar en extra gång innan han köper något som han sparat till: ”men sen brukar jag 

ju ändå få någon slags ångest och tänka ’men varför ska jag slösa de här pengarna nu när jag 

faktiskt har sparat ihop det? behöver jag det här egentligen?’ det känns ju dumt…[skratt]”.  

Sammantaget uppgav samtliga intervjupersoner att de upplever positiva känslor när de 

konsumerar och blir allt som oftast glada över att kunna använda varorna de köper. De upplever 

dock ångest i de flesta fall för att de har spenderat pengar. Ekonomin upplevs därför vara det 
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mest centrala angående intervjupersonernas upplevda känslor kring sin konsumtion, eftersom 

alla åtta intervjupersoner uppgav att en bättre ekonomi hade möjliggjort för en ökad 

konsumtion, vilket samtliga har uttryckt vara något som de önskat. Att intervjupersonerna 

upplever negativa känslor när de inte kan konsumera på grund av ekonomiska förhinder kan 

enligt Bauman (2008:20f) förklaras med att individer inte bara skapar en identitet med de varor 

de konsumerar utan även vilka varor de väljer att inte konsumera. Därför kan en frånvaro av 

konsumtion framkalla negativa känslor eftersom intervjupersonerna inte kan konsumera i den 

mån de önskar och således inte heller framställa sin egen identitet på bästa sätt. Detta kan 

resultera i sociala och psykologiska risker, såsom att bli exkluderad (Ekström, Ottosson & 

Parment, 2017:35). Vilket då skapar en rädsla hos individerna att inte räcka till (Bauman, 

2008:136). Denna brist på möjligheter att konsumera blir extra tydlig hos unga individer 

eftersom de förväntas konsumera för att tillhöra en viss social grupp (ibid.).  

4.1.3. ”Jag vill väl också ha något fint om alla andra har nya fina kläder…” 

Under intervjuerna ställdes frågor angående intervjupersonernas upplevelser kring sin egen 

konsumtion med fokus på att ta reda på om intervjupersonerna upplevde sig påverkas av hur 

eller vad personer i deras omgivning konsumerar (såsom vänner, familj och personer i sociala 

medier). Syftet med detta var att skapa en förståelse i vad intervjupersonerna upplever kan 

påverka deras konsumtion eller bidra till en ökning av den. 

När det gäller att handla i second hand-butiker upplevdes det som att intervjupersonerna 

snarare associerar det med någonting negativt än någonting positivt. Det var enbart Alice och 

Beatrice som uppgav att dem faktiskt hade varit inne i en second hand-butik. 

Att det liksom har blivit som en trend att man kan handla och göra det för innan jag vet att när 

jag var yngre så använde min farmor väldigt mycket second hand och hon gav också bort väldigt 

mycket under födelsedagar och så och jag minns att man skämdes ju nästan för att gå med det. 

Men nu så är det tvärt om, och nu tänker man att man kanske kan hitta något liknande på second 

hand och så kan man ju sy om det är någonting. Så då brukar jag också kolla där, i alla fall 

försöka men det blir inte alltid att jag hittar nåt… 

(Alice) 

Denise uppgav att hon aldrig varit i en second hand-butik men att hon inte har några större 

problem med att handla begagnat. Hon beskrev att hon ofta handlar via sidor på internet såsom 

tradera eller Facebook-grupper och att och att hon många gånger hittar märkeskläder till ett 

billigare pris där. Att hitta sådant i lika stor utsträckning i en second hand-butik upplevde hon 

vara mindre möjligt: ”nää, men det känns som att just second hand-butiker är det kanske lite 

äldre saker typ, och kläder”. Merparten av intervjupersonerna beskrev att chansen att hitta 
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någonting i en second hand-butik var väldigt liten. De flesta upplevde även att personer i deras 

omgivning och ålder inte handlar så mycket i sådana butiker och att det resulterar i att dem 

själva inte heller vill göra det. Gustav menade: ”många handlar väl sånt kanske, men ingen i 

min omgivning handlar sånt så då blir det väl så att, ja men att jag kanske inte heller vill göra 

det”. Henrik berättade även han om sina tankar kring second hand-butiker: 

Jag bara har den, den bilden av second hand-butiker som att de alltid är sunkiga och att det alltid 

bara finns en massa gammalt skräp typ […] vilket blir att jag drar mig ifrån att gå dit. Ja det är 

nog bara det intrycket jag har, att det kanske bara finns gamla omoderna kläder där och jag tror 

det är det intrycket som gör att jag inte går dit. 

(Henrik) 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de på något sätt någon gång påverkas av andras åsikter 

när de ska konsumera. Vissa av intervjupersonerna uppgav att de kanske påverkas i högre grad 

än de andra riktigt erkände. Alice berättade lite uppgivet: ”[suck]… ja tyvärr det blir ju faktiskt 

att man tänker mycket på vad andra tycker eller vad andra skulle tycka” samtidigt som Henrik 

uppgav: ”jag tycker inte jag påverkas kanske men…det händer väl typ att jag kanske tänker 

efter en extra gång innan jag köper något, alltså om man skulle kunna ha det liksom”. Som 

Bauman (2008:20f) beskriver blir människor i konsumtionssamhället till varor där de 

konsumerar med syftet att öka sitt eget värde. Därför måste människor höja upp sin egen 

identitet över de andras så de inte bli osynliga och utkonkurrerade (ibid.). Människor vill då 

gärna konsumera på ett så ”bra” sätt som möjligt för att höja sin status i relation till andras. 

Detta är något som resultatet tydligt visar eftersom intervjupersonerna verkar uppleva att de 

gärna vill konsumera rätt så inte andra ska få fel uppfattning om dem. 

Följaktligen framkom det att samtliga intervjupersoner i någon grad upplever att andra 

personer har en viss form av inverkan på deras konsumtionsvanor. Att påverkas av personer i 

sin omgivning tycker, särskilt vänner, är något som flera av intervjupersonerna vittnade om. 

Cecilia beskrev sina upplevelser: ”Vänner blir man ju såklart påverkad av. Vi shoppar ju jämt 

typ samma kläder [skratt]… så ja det gör ju mycket också… att man inte vill klä sig sämre typ”. 

Gustav berättade att han ofta frågar sina vänner om deras åsikter innan ett nytt inköp. Han har 

även gärna vänner med sig när han åker iväg någonstans och handlar av samma anledning:  

Jaa påverkas, det gör man väl… man kan ju fråga sina vänner om det man har på sig, eller om 

något man hittar på nätet. Och det är ju klart, man påverkas ju lite mer än vad man tror kanske… 

så det är ju ofta om man åker och handlar så frågar man ju gärna om råd om vad andra tycker 

och så, om det är snyggt och så. 

(Gustav) 
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Vidare förklarade Emma att hon påverkas i hög grad av att vänner konsumerar. När hon fick 

frågan om detta utbrast hon:  

Mycket!!! Jättemycket [skrattar]… Ja mina närmaste vänner handlar ju hela tiden, de som man 

liksom träffar och ja, som man pratar med. Det blir ju att man vill köpa saker liksom när de gör 

det… […] eller jobbigt… jo, men jag vill ju väl också ha något fint om alla andra har nya fina 

kläder vill man ju inte gå runt i sitt gamla urtvättade liksom… och det, och det kan jag ju också 

tänka på att sociala medier påverkar också. Alla ser så himla liksom fräscha ut och en annan går 

runt i sin urtvättade tröja från åttan liksom… [skratt]. 

(Emma) 

Det Emma beskrev i citatet kan tolkas som att hon känner en stress i att dels personer i hennes 

närhet och dels personer i sociala medier ofta ser fräscha ut. Bauman (2008:129f) menar att 

detta är en risk med internet eftersom det som andra delar med sig av ofta kan vara uppmålade 

falska bilder av olika identiteter som inte finns i det verkliga livet. Individer, i det här fallet 

Emma, löper då en risk att tro på de uppmålade bilder som andra individer försöker visa för att 

de själva ska framstå som värdiga konsumenter. Emma kan då uppleva känslor av att inte räcka 

till för att försöka skapa en identitet lik de hon ser på internet, fast dem i själva verket kan vara 

fysiskt eller socialt ohållbara i den verkliga världen (ibid.).  

Sociala medier var något som nämndes av samtliga intervjupersoner, men precis som med 

andras åsikter uppgav några av dem att de kanske påverkas i högre grad än de andra riktigt ville 

erkänna att dem gör. Merparten av intervjupersonerna berättade att de ofta vänder sig till sociala 

medier för att få inspiration och idéer men att de ofta blir motiverade till att konsumera mer för 

att de ser personer använda fina kläder. Cecilia berättade:  

Alltså man påverkas ju ändå mycket av sociala medier, det blir ju en sak och se kläder och skor 

i butik men det är ju mycket roligare att se det på någon, till exempel hur de matchar outfiten, 

hur de liksom klär upp… de kan ju ha en massa olika stilar så då är det ju olika att ’jaha men 

den där klänningen var ju fin på det där sättet’. Det hade man ju aldrig sett om den bara hängde 

på en galge liksom. Så det gör nog väldigt mycket! […] och modern, ja det vill man ju gärna 

vara. Jag har lite svårt, just nu vet jag nog inte riktigt vad min stil är om man säger så… men det 

är ju jätte svårt… och sen känns det som att man vill ju inte klä sig för ungt och inte för gammalt, 

eller för annorlunda liksom […] Jo jag kan kolla på internet och sociala medier och se om det, 

om liksom vad det är som känns trendigt och inne och på så sätt få liksom, ja men någon idé. 

(Cecilia) 

 

Att intervjupersonerna påverkas av sociala medier är även det i likhet med det Bauman 

(2008:20f) menar innebär att de gärna konsumerar på ”rätt” sätt för att kunna höja sin status i 

relation till andras. Intervjupersonerna vill höja sitt eget värde och skapa sin identitet genom att 

konsumera de varor de anser vara trendiga eller moderna för att försöka hänga med i idealen. 

Cecilia upplever även lite svårigheter med att hon inte riktigt vet vilken stil hon ska ha eftersom 
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hon vill gärna vara modern men inte klä sig på fel sätt. Bauman (2008:59) menar att individen 

i konsumtionssamhället ständigt erbjuds möjligheten att få känna sig pånyttfödda genom att 

omskapa sin identitet efter de ideal som finns. Eftersom Cecilia har svårt att bestämma sin egen 

stil och hur hon ska klä sig så tyder de på att hon kanske vill försöka skapa sin identitet utefter 

de rådande idealen genom att vara modern. Till skillnad från merparten verkade det som att 

Gustav och Henrik inte påverkades i samma utsträckning av sociala medier. Gustav berättade 

att han inte följer så mycket influencers på sociala medier och att det är väldigt sällan han 

upplever att han vill ha samma kläder som han ser någon i sociala medier använda. Henrik 

uppgav även han att influencers inte är något han har något behov av att följa och uttryckte: 

”det tycker inte att jag bli så påverkad av faktiskt. Det försöker jag nog hålla mig ifrån faktiskt”.  

Fortsättningsvis beskrev intervjupersonerna att det kan vara negativt att hela tiden se vad 

andra personer har på sig och merparten upplevde att sociala medier ibland kan bli för mycket. 

Fanny resonerade särskilt kring detta: 

Ja alltså påverkad blir man ju hela tiden… det är ju för mycket på sociala medier typ. Där blir 

det ju hela tiden att man ser nåt på Instagram kanske eller på någons blogg kanske att ’oj, den 

där var fin’ […] nej men så är det ju otroligt ofta att man tänker ’oj dem där var snygga!’ så 

absolut, jag tycker att man blir påverkad […] det kan nästan bli så att jag köper nåt fast jag inte 

hade tänkt det bara för jag ser det där, ja för man tänker att ’ja den där var ju fin, och hon har 

den på sig, då kanske jag också ska köpa den…’. Ibland kan det ju bli jäkligt jobbigt att bara 

vilja ha och ha hela tiden… [skratt]. 

(Fanny) 

 

Att intervjupersonerna ständigt söker sig till internet och sociala medier för att se vad som är 

trendigt eller modernt kan enligt Bauman (2008:95ff) bero på att det i konsumtionssamhället 

avgörs av andra vad som ska konsumeras för att en ytligt accepteras ska kunna nås. 

Intervjupersonerna försöker helt enkelt hänga med i de ständigt omskapande trender och ideal 

som finns i konsumtionssamhället och som figurerar på sociala medier. 

4.2. Intervjupersonernas miljömedvetenhet 

I detta kapitel presenteras intervjupersonernas miljömedvetenhet med alla dess olika aspekter i 

sex underrubriker. Här redogörs för intervjupersonernas upplevelser kring miljön samt deras 

resonemang kring deras egna handlingar samt deras egna konsumtionsvanor påverkan på 

miljön. 
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4.2.1. ”Kommer det finnas isbjörnar då? Eller har vi förstört jorden till dess?” 

Under intervjuerna var det en stor omfattning av frågorna som handlade om miljön och klimatet 

med syftet att försöka få en förståelse i intervjupersonernas åsikter. Fokus låg även i att ta reda 

på hur intervjupersonerna miljömedvetenhet såg ut och hur de såg på sina egen påverkan. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de i någon mening är medvetna om vad som sker 

med miljön och att det är på väg åt det negativa hållet. Alice uttryckte att miljön inte är bra och 

att det är något som hon kan tycka är jobbigt att behöva tänka på. Hon berättade:  

Alltså, jag tycker ju att det är, kan tycka att det är lite jobbigt att behöva se hur vissa är liksom 

och liksom behandlar jorden typ. Som ibland när man är ute och går och ser att folk bara 

slänger skräp överallt, typ ute i skogen där kan det komma bildar väldigt ofta som bara åker 

igenom, ja åker genom skogen och då tycker de det är roligt att slänga ut allt möjligt, för de 

tänker väl att ’det är väl ingen som bor där’, så där kan man hitta allt möjligt längs vägarna… 

Och ja, jag tycker ju det är helt förskräckligt [ängsligt skratt] […] jag tycker att det är ju lite 

läskigt att typ att tänka såhär att hur kommer mina barn att ha det sen, alltså när de är i min 

ålder som jag är i nu? Hur kommer de ha det och hur kommer det se ut då liksom? Kommer 

det finnas isbjörnar då? Eller har vi förstört jorden till dess? 

(Alice) 

Den tidigare forskningen visar att ungdomar är den generation som upplever mest ångest och 

oro gällande klimatförändringarna (Ojala, 2007). Det syns även tydligt bland 

intervjupersonerna eftersom merparten emellanåt kan tycka att det är lite jobbigt att prata om 

miljön och hur det faktiskt ser ut idag. Beatrice berättade bland annat: ”och sen det här med 

klimatet, det har jag skrämt mig själv lite… nu är ju inte jag så insatt i det där men att det 

liksom bara blir varmare och varmare och ja… man blir ju skrämd…”. Vissa av 

intervjupersonerna menade på att de kan uppleva ångest ibland om de tänker för mycket på 

miljön och att de till och med kan vara anledningen till att de inte är så insatta som de borde, 

Cecilia berättade: ”gud alltså… jag skulle nog ha ångest om jag visste… så nej jag är inte så 

insatt [skratt] jag får ångest bara när jag ser att det blir varmare ute, eller att vintrarna blir 

sämre, det får man ju panik över”.  

Samtliga intervjupersoner upplevdes vara miljömedvetna i någon mån. Emellertid uppgav 

merparten av intervjupersonerna att de inte är så insatta i miljön som de kanske vill eller bör 

vara och att det är någonting som de borde förbättra. Gustav uppgav att han känner att det största 

problemet nog är att han inte är insatt och att han inte vet vad han ska göra för att det ska bli 

bättre, han beskrev vidare: ”jag är ganska medveten om att miljön börjar gå åt pipsvängen så 

att säga [skratt] med vad heter det global uppvärmning och det här och det är ju någonting 

man borde tänka på mer, känner jag”. Samtliga intervjupersoner upplever att miljön och 

klimatet är en viktig fråga idag och att det är bra att det uppmärksammas mycket. Beatrice, 
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Denise och Henrik uppgav att de inte haft något intresse tidigare men tack vare att det 

uppmärksammas mer nu har det bidragit till att de blivit mer intresserade. 

Ja men väldigt medveten skulle jag nog säga. Så att jag tycker det är intressant och nekar absolut 

inte till det, jag tycker ju det är väldigt intressant att läsa om det och såhär ’vad kan man göra’ 

och sånt och jag försöker att du vet, tänka på det så mycket som möjligt ändå […] jo men jag 

skulle nog säga själv att jag är ganska medveten. Medveten och intresserad! 

(Denise) 

 

Samtliga intervjupersoner uppgav att undvika bilen var något som kändes bra, Emma berättade: 

”jaa men mest för att jag är tvingad till att åka kollektivt [skratt] nej men skämt åsido, det känns 

ju såklart bra i själen när man är duktig och undviker saker även om det är påtvingat”. Till 

skillnad från dem uttryckte Alice de skuldkänslor som kan uppstå om hon åkt bil: ”om jag kört 

mycket bil mår jag väldigt dåligt över det att ’oj nu har jag kört mycket bil, kunde jag gjort på 

något annat sätt? Till exempel samåkt istället för att slippa släppa ut en massa avgaser och 

sånt?’”.  

Sammantaget upplevs det som att Alice, Emma och Fanny är de som är mest medvetna 

och har mest kunskap om det rådande miljö och klimatproblemet idag. Resterande 

intervjupersoner är medvetna i den mån att de vet att det är dåligt och att det måste ske en 

förändring. Samtliga intervjupersoner upplever även att deras kunskap kan förbättras. 

4.2.2. ”Jag försöker väl minska det jag kan, men man kan ju alltid göra mer såklart” 

Intervjupersonerna fick svara på frågor som berörde deras miljöhandlingar med syftet att ta reda 

på deras vanor vad gäller att ta aktiva val för miljön samt försöka få en förståelse i hur 

intervjupersonernas resonerande kring sina egna handlingar. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de gör småsaker som de anser vara bra för miljön, 

såsom att de källsorterar, försöker gå ibland istället för att ta bilen eller pantar men avsaknad 

av kunskap var något som intervjupersonerna nämnde som en orsak till att de inte anstränger 

sig för miljön som de borde göra. Henrik beskrev att han försöker bidra och göra det han tror 

är bra för miljön, men att han inte riktigt vet på vilket sätt han kan hjälpa till. Gemensamt verkar 

intervjupersonerna anse att de kan göra mer än vad de gör idag. 

Jag tänker att jag källsorterar, det är mitt bidrag… [skrattar] nej men jag köper aldrig nya påsar, 

inte ens när jag storhandlar, då tar jag alltid med mig egna. Jag är noga med källsortering, pantar, 

tänker på matsvinn, försöker undvika saker som ligger i plast kanske, ja det är väl kanske det? 

Jag försöker också handla bättre mat […] alltså jag tänker ju på miljön, det gör jag ju, så jag 

försöker väl minska det jag kan, men man kan ju alltid göra mer såklart. 

(Emma) 
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Några av intervjupersonerna uppgav att de försöker att ta aktiva val för miljön dagligen genom 

att undvika att köpa nya plastpåsar, undvika att köra bil, köpa ekologisk och närodlat mat samt 

tänka på matsvinnet. 

Ja men det är väl just det där också med typ ’hur kommer framtiden se ut om det fortsätter att 

hålla på såhär, och vad kan jag göra för att ja, för att mina barn till exempel ska få var med om 

det här, och så’ så jag tänker att på vilka sätt kan jag bidra till det, och då försöker jag ju att göra 

det också och kanske inte till exempel ta bilen överallt eller, kanske handla mindre eller i alla 

fall bättre och undvika massa saker. Jag vill ju handla mer ekologiskt och närodlat, och hade 

nog försökt med det mer om, ja men om jag hade råd…  

(Alice) 

Forskning visar, i likhet med det Alice upplever, att kostnaderna ofta är för höga för att 

människor ska vara beredda eller ha möjlighet att betala mer för att konsumera hållbart 

(Martínez‐Carrasco Pleite et al., 2012). Emellertid visar en annan studie att individer inte 

förändrade sina konsumtionsvanor mot det mer hållbara när de fick en bättre ekonomi, utan det 

frambringade snarare en ökad konsumtion eftersom de ansåg att de kunde konsumera ytterligare 

med den ökade inkomsten istället för att konsumera bättre (Fischer, Böhme, & Geiger, 2017; 

Lundby, 2011). 

Denise berättade även under intervjun att hon upplever att hon kanske inte bidrar så 

mycket och slarvar ibland, hon beskrev även att hon reser en hel del och att det kan ge ångest 

att hon flyger en del. Hon berättade:  

Alltså jag har ju till och med nu när jag har flugit mycket så har jag faktiskt klimatkompenserat, 

för jag har ju min konsumtionsvana som är dålig. Det är min största brist när det gäller klimatet 

och mina flygningar… så då kan jag betala en sån där extra, betala in för att klimatkompensera 

ibland. För att det ska kännas lite bättre… [skratt]. 

(Denise) 

4.2.3. ”Vad sänder det egentligen för budskap till deras följare liksom?” 

Under intervjuerna ställdes frågor angående vart intervjupersonerna upplever att de fått den 

kunskap de besitter kring miljön och klimatet. Fanny berättade då om sina åsikter om personer 

i sociala medier. Hon menade att det är extra viktigt att dessa bidrar till att förbättra miljön med 

tanke på att de har möjligheten att få många personer att lyssna på dem, särskilt unga personer:  

Jo men det är ju klart att man har en liten tanke att många liksom promotar att man ska köpa 

nytt och sen så promotar de att man ska tänka på miljön, att det kanske inte riktigt går ihop 

liksom. Tänker typ när folk i sociala medier har mycket samarbeten där de försöker få folk att 

köpa saker, eller när dem reser så mycket… samtidigt som de i samma stund promotar att man 

ska värna om miljön, det har jag tänkt på ofta, att det är ju helt sjukt egentligen… de gör ju det 

bara för att det ska låta bra och som att de är duktiga, sen i slutändan vill de bara ha pengar 

ändå… vad sänder det egentligen för budskap till deras följare liksom? ’tänk på miljön det är  
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viktigt, såhär och såhär kan man göra, detta är farligt, men handla det här för det är snyggt, eller 

kolla vad fint hit borde ni resa’, nej det gillar jag inte… 

(Fanny) 

Trots detta motsägelsefulla budskap Fanny beskrev om personer i sociala medier var det ändå 

via sociala medier resterande intervjupersoner uppgav att de fått sin kunskap och att det är det 

som fått dem att bli medvetna i den mån de är idag. Hälften av intervjupersonerna Beatrice, 

Gustav, Emma och Henrik berättade även att de ser en hel del på TV och nyheter. Gustav 

beskrev: ”det känns ju som att det är ju ett väldigt aktivt ämne som pratas om mycket på sociala 

medier och på nyheter och sånt där och man hör ju mycket ändå, men jag är verkligen inte 

insatt i det”. Alice, Denise, Emma och Fanny uppgav att de ibland kan läsa artiklar som dem 

hittar, och ibland till och med själva googla fram dem. Cecilia upplevde dock att det kan bli för 

mycket: ”jo alltså det som kommer upp på typ Instagram kollar man väl på liksom, men jag 

skulle nog inte sätta mig och googla upp hur miljön är liksom… nej det blir för mycket…usch 

det är ju så hemskt [ängsligt skratt]”.  

Trots den negativa påverkan några av intervjupersonerna nämnde att sociala medier kan 

ha på dem så framkommer det således att det är tack vare sociala medier som de har fått det 

medvetandet de har idag. 

4.2.4. ”Ja men vad gör det om lilla jag gör rätt för mig, och ingen annan?” 

Intervjupersonerna fick under intervjuerna resonera kring sina egna handlingar, om de upplever 

att de påverkar miljön i resten av världen både vad gäller de positiva och negativa handlingarna. 

Merparten av intervjupersonerna upplever sig ha förhållandevis liten påverkan på miljön och 

Beatrice uppgav att hon kan uppleva att det inte har särskilt stor inverkan på miljön om hon 

slarvar ibland:  

ja alltså om jag slänger ner min lilla plastbit där i kartonglådan så tänker jag nog inte direkt 

katastroftankar egentligen [skratt]… jag tänker nog ”ja men det här lilla, ja men skit samma!’, 

fast någonstans är jag ändå medveten om att om alla tänker så, det är ju då, alltså… ja… men 

just små saker så tänker jag nog på mig själv mer… ’bara lilla jag avgör väl inte? Om jag slarvar 

lite gör väl inte det så mycket?’”.  

(Beatrice) 

Det var enbart Alice som upplevde att hennes handlingar kunde ha en påverkan på miljön. Hon 

berättade att hon även tänker mycket på hennes egna handlingar och beskrev att hon kan få 

ångest efter ett dåligt beslut och därför vara extra noggrann en stund efter för att kompensera 

upp för det dåliga. Resterande intervjupersoner upplevde sig inte ha särskilt stor påverkan på 

miljön och klimatet i det stora hela. Några av intervjupersonerna menade att detta kan bero på 

att de besitter för lite kunskap för att förstå vikten av deras egna handlingar. Henrik berättade: 
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”men jag tror, jag tror inte att jag själv förstår riktigt hur mycket, hur allting hänger ihop, det 

är väl det. Om man typ skulle veta det mer tydligt så tror jag nog att man skulle vara mycket 

mer noggrann”. Gustav menade att han nästintill aldrig tänker på sin egen påverkan i det stora 

hela men att han gärna vill försöka att göra sitt: ”det känns som man själv är en sån himla liten 

del… […] jag vet inte hur stor skillnad det faktiskt gör, eller om det gör någon skillnad alls. 

Klart jag hoppas väl att det gör det”.  

Merparten av intervjupersonerna verkar även uppleva att deras positiva handlingar inte 

gör så stor skillnad. Denise beskrev att hon försöker att ta aktiva val för miljön men att hon ofta 

kommer på sig själv i efterhand när hon slarvat: 

det är nog för att man inte… [suckar]… nej men att man glömmer bort, tror jag. Sen att man 

ofta tänker att ’ja men vad gör det om lilla jag gör rätt för mig, och ingen annan?’. Nej men jag 

skulle nog säga att det beror på tidsbrist, lathet, ork och pengar! […] att när man tar upp 

klimatfrågan, så är det oftast då jag blir att tänka på det eller när man diskuterar med andra, ’att 

vad gör det om bara en person sköter sig?’, men jag tänker nog att alla måste göra sitt eget. 

Någon måste ju börja någonstans! Tänk om alla skulle tänka att ’vad gör lilla jag?’, ja då skulle 

det bli ännu svårare att få någon att göra nåt. 

(Denise) 

Av det som framkom under intervjuerna kan det tolkas som att samtliga intervjupersoner 

upplever att deras egna handlingar varken påverkar miljön positivt eller negativt i det stora hela, 

men att de trots det ändå försöker att göra sitt. Fanny resonerade särskilt kring detta: ”man gör 

väl mycket såhär smågrejer som man tror kanske inte gör speciellt mycket egentligen, typ 

källsorterar, man tar inga kassar, försöker hålla sig borta från plast runt mat, det är väl bra, 

men hur bra är det egentligen?”. Vidare beskrev Fanny att hon trots det alltid fortsätter att göra 

de små sakerna för att hon upplever att det känns bra att göra dem, och att det skulle kännas 

dåligt att strunta i det.  

Cecilia berättade hur hon upplever att det finns saker som påverkar miljön mycket mer 

negativt än enbart hon själv. Hon upplever att hon i jämförelse med alla industrier gör minimal 

påverkan:  

Sen tänker man ju på ibland, alltså, när fabriker och så släpper ut så mycket, vad vinner de på 

det liksom? Även om man får skatta för utsläpp så… det är ju ändå försent liksom, miljön är ju 

redan förstörd… […] det är ju ändå sjukt varför man ska låta så stora företag hålla på som de 

vill. Jag tror man själv skulle påverkas mer om även alla stora företag också fick tänka om, då 

blir det såhär ’ja men okej, då gör jag det jag gör någon nytta ändå kanske’ om företagen skulle 

få mer konsekvenser. Men nu är det är ju inte så mycket man kan göra själv liksom, för att 

påverka tänker jag… 

(Cecilia) 
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Det framkom även att Emma upplever att hennes egna handlingar avgörs beroende på hur andra 

handlar. Hon uppgav att hon ofta reflekterar över detta och beskrev vidare:  

Och jag kan väl inte känna att det jag gör, gör speciellt mycket… för jag vet ju att om jag 

källsorterar plast till exempel så spelar det ingen roll om inte någon köper mitt plastskräp och 

bränner det… […] Folk, någon måste ju köpa soporna så om ingen köper soporna så spelar det 

ju ingen roll, så det är lite så jag känner… det jag gör, jag vet inte hur mycket det påverkar, 

kanske ingenting… 

(Emma) 

Den tidigare forskningen kan förklara intervjupersonernas upplevelser med att ungdomar ofta 

känner oro för klimatförändringar, men deras handlingar avgörs av om de känner 

meningsfullhet i det eller inte (Ojala, 2007). Det avgörs av vilka känslor de upplever om de ska 

kunna hitta motivation och kraft att inte bara ha kunskap om, utan också agera i klimatfrågan. 

Upplevelsen av att det finns en möjlighet att förändra miljön till det bättre är avgörande (ibid.). 

De kan därför uppleva hopplöshet, precis som intervjupersonerna vittnar om, och det kan 

resultera i en inaktivitet även hos de som har ett intresse för miljöfrågor (Ojala, 2012).  

4.2.5. ”Överkonsumtion är väl det är det enda vi kan i vår generation” 

Samtliga intervjupersoner berättade om deras tankar kring varför de tror att konsumtionen ser 

ut som det gör idag och varför de tror att det inte sker någon förändring. Det som presenteras i 

denna underrubrik framkom under intervjuerna utan att det ställdes direkta frågor kring det och 

således är detta är en sammantagen bild av intervjupersonernas åsikter och erfarenheter.  

Merparten av intervjupersoner uppgav att de ibland kan uppleva att de slarvar eller inte 

orkar engagera sig i miljön vilket de menade kan bero på att de inte har tillräckligt med kunskap 

eller är insatta. Det framkom även att intervjupersonerna ansåg att detta kan bidra till att andra 

personer inte heller engagerar sig i miljöfrågan. Alice berättade om hur hon ofta pratar med folk 

i hennes närhet om miljön men när det gäller hennes föräldrar har de oftast lite annorlunda 

åsikter och kunskaper: ”men det är väl kanske för att de har vuxit upp på ett helt annat sätt. Att 

det var annorlunda då.. nu är det ju lite mer hotat med miljön”. Att växa upp och in i en 

generation som inte värnar om miljön är även någonting som Denise resonerade kring under 

intervjun. Dock resonerade hon annorlunda och berättade att idag, trots att det är mer påtagligt, 

så växer vi ändå upp i ett samhälle som inte värnar om miljön. 

ja men miljö och konsumtion är två viktiga frågor i nutid. Speciellt klimatet och shopping och 

konsumtion i det. Att vi lever i ett överkonsumerat samhälle, som jag, vi har ju liksom växt upp 

i det egentligen, vi är ju från den generationen tyvärr. Så att det är klart att det är svårt och 

jobbigt att ändra på det för det är ju bara det vi är vana med. Det är ju det enda vi vet om, 

överkonsumtion är väl det är det enda vi kan i vår generation och det är ju svårt att ändra på 

något när vi inte vet den andra sidan av det […] jag tror att det, alltså att vi är så vana med att 
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det är på det här sättet så orkar folk bara inte ändra sig eller engagera sig liksom, folk orkar nog 

inte tänka utan de bara gör typ, för det är enklast… för det är ju jobbigare att försöka kämpa 

varje dag tyvärr…  

(Denise) 

 

Att det kan vara jobbigt att engagera sig och att människor ofta kan upplevas som lata var något 

som samtliga intervjupersoner resonerade kring under intervjuerna, vilket även tidigare 

forskning visar. Konsumtionen och de konsumtionsvanor individer har är så pass komplexa att 

de även gör dem väldigt svåra att förändra eller förbättra. Individer påverkas ständigt av 

konsumtionssamhället men även av den attityd de besitter kring konsumtion (se exempelvis 

Larsson, 2015; Grant & Graeme, 2005; Chandna & S. Salimath, 2018). 

Några av intervjupersonerna berättade om den frustration de ibland kan känna i att 

människor har svårt att ändra ett beteende. Beatrice beskrev att hon dock kunde förstå att det 

kan vara jobbigt ibland att till exempel behöva källsortera eftersom det ofta är dumma 

förpackningar: ”det är liksom plast i kartongen?! det tar ju 100 år att få bort all plast och 

slänga det rätt… så det händer ju att man slänger fel för man inte orkar stå där och kämpa ju”. 

Hon menade att hon kan förstå varför människor inte orkar engagera sig fullt ut eftersom hon 

själv upplever att det kan ta mycket tid ibland. Beatrice berättade fortsättningsvis att lite mer 

kunskap kring hur det egentligen påverkar nog hade fått henne och många andra att sluta trots 

att det är jobbigt:  

Ja men typ såhär att ’okej om alla skulle typ kasta skräp i naturen och vi alltså, vad det skulle 

leda till?’ Jag tror man behöver lite extrema skräckexempel, lite mer sånt för att fatta… för 

människor är ju ibland så jävla korkade [skratt]. Ja men det är ju typ såhär, sluta röka 

propagandan, att man ska hota med cancer och sjukdomar och skriva hela tiden, inte ens det 

hjälper liksom för att folk ska fatta att man ska sluta. Detsamma gäller väl med miljön också. 

Det kanske inte spelar någon roll hur mycket information de slänger ut, vi kommer väl inte fatta 

ändå… 

(Beatrice) 

Mer information och kunskap är någonting flertalet av intervjupersonerna resonerade kring 

under intervjuerna. Intervjupersonerna upplever att folk i allmänhet antagligen inte skulle ändra 

sina beteenden trots att de fick kunskap om hur mycket de påverkar. Emma resonerade under 

intervjun kring anledningen till att folk inte orkar eller vill bryta ett mönster även om de skulle 

få ökad kunskap.  

Fast jag tänker också, alltså, man kan ju lägga fram hur mycket information som helst till folk 

men det måste vara bekvämt för dem att ändra sin livsstil annars kommer de aldrig att göra det. 

Och jag vet inte hur man skulle göra det på bästa sätt liksom […] ja eller jag vet inte men det 

finns en sak som jag har tänkt mycket på, ’ja men de höjer bensinpriset’ men att det är, alla vet 

att det är dåligt men det är svårt när de inte fixar någon annan bättre lösning som gör det bekvämt 

att byta från det dåliga. För vad hjälper det miljön att de höjer bensinpriserna, folk kommer ju 
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ändå att tanka, folk måste ju ändå köra bil, tänker jag… så då är det väl bättre att de, att det 

liksom kanske skulle komma något annat bättre alternativ som inte är för krångligt för folk, för 

då skulle nog fler använda det, om det var bekvämt och enkelt liksom… större utbud som liksom 

som kan konkurrera ut, mer miljövänliga alternativ som kan konkurrera ut de dåliga…  

(Emma) 

Merparten av intervjupersonerna resonerade kring att det måste vara bekvämt annars kommer 

det inte ske någon förändring i människors beteenden. Cecilia upplever att människor alltid 

kommer välja det enkla valet, dock resonerade hon mer kring de som flyger i jobben eller reser 

mycket; ”andra flyger och tänker ’jag måste fram fort’… det är så sjukt, folk måste ju få upp 

ögonen för det liksom. De kanske tänker att det går snabbare, det gör det ju men… det är ju 

inte så bra liksom…”. Det Cecilia berättar om kan tolkas som att hon anser att människor inte 

borde välja det enklare valet enbart för att det är det enklare valet. Det bör dock även tilläggas 

att Cecilia är den intervjuperson som i pratat mest om intresset att resa och vara utomlands.  

Merparten av intervjupersonerna uppgav att mer kunskap var den bästa lösningen på att 

människor skulle förändra sina beteenden men de menade mer att kunskapen borde komma 

redan i tidig ålder för att den på bästa sätt ska vänjas in. Intervjupersonerna berättade om sina 

tankar att det borde införas mer undervisning i låg ålder, så tidigt som på dagis och sedan genom 

hela skolgången. Merparten av intervjupersonerna ansåg att om barn får lära sig miljötänk från 

början och att familjerna tar efter det i uppfostran kommer det aldrig att bli någonting jobbigt 

eller konstigt. Fanny berättade: ”i familjen att man gör som en grej kanske, pushar varandra. 

Det hade ju varit kul att man gör det tillsamman och redan på dagis typ. Det hade nog varit 

bra. Att man får lära sig det ordentligt liksom”. Merparten av intervjupersonerna menade att 

barn lätt kan inspireras och att de borde utnyttjas till att göra till exempel källsorteringen till en 

rolig aktivitet istället för att de ska uppleva det som någonting tråkigt. 

Sammantaget upplever samtliga intervjupersoner att människor är för lata för att förändra 

sitt beteende och att mer kunskap inte kommer hjälpa att förbättra miljön, om den inte kommer 

i tidig ålder och blir en vana. Avslutningsvis menade Alice att människor bara måste vara 

beredda att lägga ner lite mer tid och pengar på det och att det nog kan förbättras om de bara är 

beredda att engagera sig mer.  

Bara att alla är beredda att lägga lite mer pengar och tid på det. Det kommer ju också med 

kunskapen. Är man mycket mer insatt då spelar det ingen roll vad det kostar då vet man ju att 

det är bra. Att man måste göra det ändå, men så länge man blundar för det så kommer ju 

människor inte börja konsumera bättre… 

(Alice) 
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Detta är intressant eftersom merparten av intervjupersonerna ansåg att de själva hade för lite 

kunskap varpå vissa uppgav att de hade känt ångest om de visste för mycket, vilket kan 

uppfattas som att intervjupersonerna i viss mån försöker undvika problemet. Detta kan även 

tyda på den konflikt som kan uppstå för individer som vill upprätthålla en miljövänlig 

konsumtion samtidigt som de vill följa samhället och dess ideal, de måste då välja miljön eller 

konsumtionen (Cherrier, R. Black & Lee, 2011). Att Alice och flera av de andra 

intervjupersonerna upplever att de har för lite kunskap eller är för dåligt insatta i miljön kan 

tyda på att de upplever en konflikt i att de behöver välja. 

4.2.6. ”Jag kanske inte borde handla så mycket över huvud taget som jag gör” 

Under intervjuerna fick intervjupersonerna slutligen svara på frågor angående hur de resonerade 

kring miljö och konsumtion och hur de ställde sig till sina egna konsumtionsvanors påverkan 

på miljön. Vissa av intervjupersonerna uppfattades vara mer medvetna om sin konsumtion än 

andra varpå Denise och Cecilia uttryckte rakt ut att de ansåg att de överkonsumerar eller 

åtminstone att deras konsumtionsvanor inte ser bra ut. Merparten av intervjupersonerna 

upplevde att deras konsumtionsvanor kan förbättras och att de måste övergå till att konsumera 

av rätt anledningar. Alice menade att hon är väl medveten om konsumtionens påverkan på 

miljön. Hon uppgav att hennes dåliga konsumtionsvanor grundar sig i att hon ofta köper saker 

för att hon vill vara ”inne” istället för att köpa någonting hon behöver eller själv vill ha. Hon 

menade att hon kan förbättra sina vanor och köpa saker av bättre anledningar. Beatrice berättade 

även hon att hennes konsumtionsvanor bör förändras och uttryckte nästan som en uppmaning 

till sig själv: ”alltså man måste ju inte köpa saker för köpandets skull liksom!”. Det Alice och 

Beatrice vittnar om här ovan visar på det Bauman (2008:33ff) menar med att människor idag 

konsumerar för nöjes skull snarare än att konsumera för att överleva eftersom de handlar av 

anledningar som inte berör deras överlevnad utan mer nöjeskonsumtion. 

Av det som framkom under intervjuerna kan det tolkas som att Gustav och Henrik är 

relativt medvetna om vilken påverkan konsumtionen har på miljön. De båda uppgav att de borde 

engagera sig mer i miljöfrågan och bli mer insatta, dock försvarar Gustav sig med att han ändå 

inte konsumerar så mycket således inte har en sån stor påverkan på miljön. Cecilia uppgav även 

hon att hennes konsumtionsvanor borde förbättras. Hon resonerade kring sitt handlande via 

internet: ”för det är ju kanske inte så bra, att jag köper mycket på internet, det har jag ju tänkt 

på att det… eller kanske att jag, jag kanske inte borde handla så mycket över huvud taget som 

jag gör”. Denise började även hon tänka på sina konsumtionsvanor, hon berättade:  
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Ja alltså… mina konsumtionsvanor är väl inte så bra [skratt]… nej men jag är ju medveten om 

att jag konsumerar alldeles för mycket. Det är ju det jag lägger pengar på. Så jag är väl medveten 

om att jag överkonsumerar. Sen att jag är medveten själv, bara det är ju bara det ett steg framåt 

och jag kanske borde tänka ibland att ’nej nu måste jag sluta’… Det är svårt det där, att hitta en 

balansgång och bryta ett mönster… 

(Denise) 

Eftersom konsumtionsvanor är så pass komplexa blir dem även väldigt svåra att förändra eller 

förbättra (se exempelvis Larsson, 2015; Grant & Graeme, 2005; Chandna & S. Salimath, 2018). 

Konsumtionsvanor är väldigt svåra att bryta, trots kunskap om dess negativa påverkan på miljön 

(Almeida et al., 2015). Detta tyder även på Denise fortsatta resonemang gällande att hon 

upplever sig ha svårt att ändra sina konsumtionsvanor trots att hon vill. Även Denise intar 

försvarsställning genom att berätta att hon trots allt är medveten och att hon upplever att det är 

ett stort steg i rätt riktning. Emma och Fanny upplevs båda vara medvetna om vilken påverkan 

konsumtionen har på miljön men även vilken påverkan deras egen konsumtion kan ha på 

miljön. De båda uppgav likt resterande intervjupersoner att de borde förbättra sina vanor och 

att de borde konsumera bättre.  

Sammantaget framkommer det att Alice, Emma och Fanny är de intervjupersoner som är 

mest insatta och medvetna om det rådande miljö och klimatproblemet. Vad gäller 

intervjupersonernas tankar kring sin egen konsumtions påverkan på miljön finns det en stor 

variation intervjupersonerna emellan där merparten anser att de måste förbättra sina vanor. En 

anledning till att intervjupersonerna, trots deras medvetenhet, fortsätter konsumera kan 

förklaras genom att det hos unga individer finns en ständig rädsla att inte passa in, eller få en 

försvagad social position genom en avsaknad av konsumtion (Larsson, 2015). Eftersom 

individer framställer sin egen identitet genom konsumtion kan det därför, om de försöker avstå 

av till exempel miljöskäl, riskera att bli exkluderade (Ekström, Ottosson & Parment, 2017:35). 

Forskning visar därför att unga individer ofta fortsätter konsumera trots att de besitter kunskap 

kring dess påverkan eftersom rädslan för att hamna i utanförskap på grund av en avsaknad av 

konsumtion väger större hos unga individer, än kunskapen kring konsumtionens negativa 

påverkan på miljön (se exempelvis Larsson, 2015; Martínez‐Carrasco Pleite et al., 2012; 

Almeida, Altintzoglou, Cabral & Vaz, 2015; Perera & Hewege, 2018). Konsumtionsvanor även 

något som styrs av inlärda beteenden och vanor från tidigare, vilket gör det ytterligare svårartat 

att förändra dem, trots kunskap om dess negativa påverkan (Almeida et al., 2015).  
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5. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras och sammanfattas resultatet mer djupgående för att 

uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar. Detta kommer göras med stöd av det 

teoretiska ramverket samt tidigare forskning på området. I kapitlet görs även en redogörelse för 

vilken vidare forskning som hade varit intressant att fördjupa sig i utifrån den här studiens 

resultat och vad som inte var möjligt inom ramen för denna studie. 

Konsumtionen är idag en stor del av unga individers liv där de har en benägenhet att 

konsumera mer för att uppnå en önskad identitet samtidigt som de även är den generation som 

idag besitter högst miljömedvetenhet. Det är därför intressant att undersöka vilka orsaker som 

ligger bakom unga individers konsumtion eftersom de idag trots allt besitter en hög 

miljömedvetenhet och således kunskap om dess negativa påverkan. Syftet med studien är 

därför att undersöka unga individers konsumtionsvanor samt hur de förhåller sig till sina 

konsumtionsvanor i relation till det rådande miljöproblemet. Således ämnas krocken mellan 

ungas miljömedvetenhet och identitetsskapande i samhället undersökas genom att ta reda på 

hur de tolkar sina konsumtionsvanor. För att uppfylla syftet formulerades även tre 

frågeställningar: 

• Hur ser intervjupersonerna på sina konsumtionsvanor? 

• Hur ser intervjupersonerna på miljön? 

Hur upplever intervjupersonerna sina konsumtionsvanor i förhållande till miljön? 

Utifrån studiens resultat går det tydligt att konstatera att vi idag lever i ett konsumtionssamhälle 

där konsumtionen är en stor del av människans vardagliga liv (Bauman, 2008:33). 

Intervjupersonerna berättade mer om vad de önskade kunna konsumera snarare än att de inte 

borde eller inte vill konsumera. Konsumtionen sågs som en självklarhet och som något de 

upplever att samtliga i deras närhet sysslar med.  

Intervjupersonerna köper mycket över internet för att det är bekvämt, enkelt och går fort. 

Samtliga intervjupersoner menade att de sökte sig till internet om utbudet i de fysiska butikerna 

var för dåligt. Detta är ett resultat av att individer idag, tack vare de tekniska utvecklingarna 

som har skett, ges möjlighet till ett ökat utbud av varor och tjänster och som de idag har snabb 

och lätt åtkomst till via internet (Chandna & S. Salimath, 2018). Detta kan även tyda på att 

intervjupersonerna söker en snabb och direkt tillfredsställelse vid konsumtionen, för att senare 

snabbt köpa nytt igen för att få ytterligare tillfredsställelse (Bauman, 2008:37ff). 

Intervjupersonerna uppgav även att de ofta söker sig till internet och sociala medier för att 
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försöka förstå vad det är som är trendigt och modernt just nu för att få inspiration. Detta kan 

enligt Bauman (2008:95ff) förklaras med att det i dagens konsumtionssamhälle avgörs av andra 

vad de ska konsumera för att kunna få en ytlig acceptans. Intervjupersonerna försöker även 

hänga med i de ständigt omskapande trender och ideal som finns i konsumtionssamhället. Detta 

blev även tydligt eftersom merparten av intervjupersonerna beskrev att de inte ville konsumera 

sådant som andra personer i deras ålder undviker, för att på bästa sätt själva försöka hålla sig 

moderna eller ”inne”. Intervjupersonerna påverkas även av sociala medier i någon grad vilket 

även det visar att de gärna konsumerar på ”rätt” sätt för att kunna höja sin status i relation till 

andras (Bauman, 2008:20f). Cecilia berättar exempelvis att hon har svårigheter med vilken stil 

hon ska ha och att hon inte vill klä sig fel, vilket kan tyda på att hon har problem med att skapa 

sin identitet och är rädd för att inte passa in. Intervjupersonerna kan även uppleva en stress i att 

personer på sociala medier konsumerar, vilket Bauman (2008:129f) menar är en risk med 

internet eftersom de bilder och identiteter som figurerar där ofta kan vara uppmålade bilder av 

olika identiteter som egentligen inte går att utöva i det verkliga livet. Intervjupersonerna löper 

då en risk i att tro på de uppmålade bilder som andra individer försöker visa upp för att de själva 

ska framstå som värdiga konsumenter, vilket kan leda till känslor av otillräcklighet för att de 

inte kan skapa egna identiteter likt dem på sociala medier. Trots att de identiteter som syns där 

i själva verket kan vara fysiskt eller socialt ohållbara i den verkliga världen (ibid.). Eftersom 

sociala medier är så pass stort idag är det intressant att se att intervjupersonerna faktiskt 

påverkas av det och att de upplever att det kan vara jobbigt ibland. Eftersom denna studie inte 

undersökt hur eller i vilken utsträckning sociala medier påverkar går det dock inte att dra några 

slutsatser kring det, mer än att det är något som samtliga intervjupersoner har berättat om under 

intervjuerna. 

Intervjupersonerna konsumerar samtliga en hel del men det varierar mellan 

intervjupersonerna, där Cecilia och Denise tydligt uttryckte att de var inne i ett 

shoppingberoende. Detta tyder på att de åtminstone var medvetna om deras egna 

konsumtionsvanor. Det som styr i vilken utsträckning intervjupersonerna konsumerar och även 

det som spelar in i om de upplever positiva eller negativa känslor vid konsumtion är deras 

ekonomi. Samtliga intervjupersoner känner glädje när de konsumerar och får använda varorna, 

eller när de sparat ihop för att köpa något de verkligen vill ha. Dock upplever intervjupersonerna 

mestadels ångest för att de spenderat pengar. Samtliga intervjupersoner ansåg att en ökad 

ekonomi hade möjliggjort för en önskad ökad konsumtion, vilket kan tolkas som att 

intervjupersonerna upplever negativa känslor när de inte har möjlighet att konsumera i den 

utsträckning de önskar. Detta kan förklaras enligt Bauman (2008:20f) med att individer inte 
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bara skapar en identitet med de varor de konsumerar utan även vilka varor de väljer att inte 

konsumera. Avsaknaden av möjlighet till konsumtion kan då ge intervjupersonerna negativa 

känslor, såsom att de inte räcker till eftersom de inte kan framställa sig på önskat sätt (Bauman, 

2008:136). Att intervjupersonerna inte kan konsumera i den mån de önskar kan leda till att de 

upplever en försvagad social position (Larsson, 2015) och det finns således sociala och 

psykologiska risker för dem, som att bli exkluderade och inte passa in (Ekström, Ottosson & 

Parment, 2017:35). Att samtliga intervjupersoner vill konsumera ytterligare tyder även på att 

de har ett ständigt ha-begär där de söker tillfredsställelse (Bauman, 2008:55), vilket kan betyda 

att intervjupersonerna önskar en ökad ekonomi för att på så sätt kunna ha en ökad konsumtion 

för att få uppleva denna tillfredställelse. Egentligen menar dock Bauman (2008:54) att en ökad 

ekonomi inte leder till ett lyckligare liv eftersom konsumtionen aldrig genererar den förväntade 

lyckan konsumenterna har innan de konsumerat. Vilket också ytterligare kan förklara att 

intervjupersonerna upplever att de vill konsumera mer, eller att de hittar på ursäkter och 

anledningar till att få göra det trots att de inte borde. Detta visar även ytterligare att 

intervjupersonerna ofta väljer att konsumera framför att inte göra det. 

Pengafrågan är det som är avgörande för intervjupersonerna om de ska konsumera mer 

hållbart och några av dem berättade att de med en ökad ekonomi hade haft möjlighet att 

konsumera mer miljövänligt. Detta går emot dels att intervjupersonerna ansåg att en ökad 

ekonomi hade möjliggjort en ökad konsumtion, och dels den tidigare forskningen vilken visar 

att en ökad ekonomi i de flesta fall inte skulle leda till att individer konsumerar mer hållbart 

utan snarare att de då kan konsumera ytterligare med den ökade inkomsten (Fischer, Böhme, & 

Geiger, 2017; Lundby, 2011). Intervjupersonernas åsikter är början av intervjuerna i likhet med 

den tidigare forskningen, men merparten upplevde sedan att det är pengafrågan som avgör att 

de inte konsumerar hållbart. Det är intressant att intervjupersonerna ändrade åsikt när de under 

intervjuerna övergick till att resonera kring miljöfrågor. De försökte då istället ursäkta sin icke 

hållbara konsumtion med sin dåliga ekonomi. 

Sammantaget var ekonomin det som avgjorde om intervjupersonerna kunde konsumera 

mer hållbart, vilket är i likhet med den tidigare forskningen (Martínez‐Carrasco Pleite et al., 

2012). När det gällde saker eller mat av bättre kvalitet så var intervjupersonerna dock beredda 

att betala lite extra. Detta visar även den tidigare forskningen som menar att individer inte har 

några problem med att betala mer när något är av ett visst märke, eller av bättre kvalité (Grant 

& Graeme, 2005; Hongjun, 2006). Intervjupersonerna är beredda att betala mer för märkessaker 

för att de då vet att det gynnar dem, trots att de beskrev att ekonomin hindrade dem från att 
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konsumera bättre. Det verkar finnas en motsägelsefullhet i intervjupersonernas handlingar och 

deras tankar kring hur de skulle vilja handla särskilt vad gäller deras ekonomi. 

Utifrån denna studie kan det således konstateras att konsumtionen är en stor del av 

intervjupersonernas liv eftersom de upplevs vara något som de ständigt tänker på, dels att de 

vill konsumera mer och dels att de påverkas i viss grad av att dem ser personer i deras 

omgivning och i sociala medier konsumera. Intervjupersonerna upplever även att konsumtionen 

ibland är ett tidsfördriv, en rolig aktivitet med vänner eller något de gör för att de ser andra göra 

det. Detta kan tyda på att det Bauman (2008:33ff) menar gynnar konsumtionssamhället 

eftersom individer konsumerar för nöjets skull och inte för att dem måste. 

När det gäller intervjupersonernas miljömedvetenhet så varierade även det stort mellan 

intervjupersonerna. Samtliga beskrev att de var medvetna om det rådande miljöproblemet, men 

hur insatta intervjupersonerna var och hur mycket de faktiskt engagerade sig varierade. Några 

av intervjupersonerna ansåg att de inte var tillräckligt insatta i miljön för att veta hur de skulle 

engagera sig samtidigt som några beskrev de oroskänslor de upplever kring miljön och 

framtiden och att de antagligen inte skulle klara av att vara mer insatta. Intervjupersonerna 

verkar ha en tendens i att försvara sina dåliga konsumtionsvanor med att de inte är så insatta, 

eller att de inte vill vara insatta för att slippa må dåligt psykiskt för att det är för jobbigt. Det 

kan tolkas som att intervjupersonerna skyller ifrån sina dåliga konsumtionsvanor på att de inte 

vet hur dåligt de är och således kan de fortsätta utan vetskap eller dåligt samvete. 

Merparten av intervjupersonerna försöker ta aktiva val för miljön men de upplever att 

deras handlingar inte har någon större påverkan på miljön, varken positivt eller negativt. Unga 

individers handlingar avgörs av om de känner meningsfullhet i dem (Ojala, 2007) där känslan 

av hopp är viktig för att de ska kunna hitta motivation till att engagera sig i klimatfrågan (Ojala, 

2012). Eftersom upplevelsen av att det inte finns någon möjlighet att förändra miljön till det 

bättre lätt leder till att unga individer kan känna hopplöshet kan även de som har intresse för 

och är medvetna om miljön bli inaktiva (ibid.). Detta blir tydligt i den här studien eftersom 

merparten av intervjupersonerna, trots att de besitter kunskap kring miljön, önskar en ökad 

konsumtion och att de ibland kan må dåligt över att de inte kan konsumera i den utsträckning 

de vill. Det kan således tolkas som att intervjupersonerna upplever en för hög hopplöshet inför 

att deras egna handlingar ska göra någon skillnad och intervjupersonerna blir därför inaktiva i 

miljöfrågan trots deras höga medvetenhet. 

Intervjupersonernas medvetenhet kring sina egna konsumtionsvanors påverkan på miljön 

är även den låg. Samtliga upplevde att de kunde bättra sig men det var endast Cecilia och Denise 

som tydligt beskrev att de upplevde sin egen konsumtion vara överkonsumtion. 
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Konsumtionsvanor är någonting som är svårt att bryta och samtliga intervjupersoner upplevde 

att de möjligtvis borde förändra sina vanor, men att de är svårt. Intervjupersonerna känner en 

stark vilja att konsumera nya varor och det finns en ständig rädsla att inte passa in på grund av 

en bristande konsumtion eller att de inte kan konsumera ”rätt”, vilket blir extra tydlig hos unga 

individer eftersom de förväntas konsumera för att tillhöra en viss social grupp (Ekström, 

Ottosson & Parment, 2017:35). Detta är inget som intervjupersonerna tydligt uttalat, men av 

det som framkom under intervjuerna tolkar jag det som att de åtminstone i någon mån påverkas 

av det. Rädslan att inte passa in för att de inte kan konsumera ”rätt” framtås väga högre än deras 

medvetenhet kring konsumtionens negativa påverkan på miljön och det resulterar i att de 

fortsätter att konsumera. Eftersom unga individer framställer sin egen identitet genom 

konsumtion kan de därför, om de avstår från konsumtion på grund av till exempel miljöskäl, 

riskera att bli exkluderade (Ekström, Ottosson & Parment, 2017:35).  

Eftersom intervjupersonerna berättade mer om vad de önskade kunna konsumera snarare 

än att de inte borde eller inte vill så kan det tolkas som att de känner en stark vilja att ständigt 

konsumera nya varor för att få känna den ouppnåeliga tillfredsställelsen. Intervjupersonerna 

verkar även uppleva en rädsla för att inte passa in, eller inte kunna framställa sig som de önskar, 

på grund av att de inte kan eller borde konsumera. Den rädslan, i kombination med 

hopplösheten om deras egen påverkan på miljön, framtås väga högre än deras medvetenhet 

kring konsumtionens negativa miljöpåverkan. Det kan således tolkas som att det gör det svårt 

för dem att upprätthålla en miljövänlig konsumtion även om de skulle vilja det eller är 

miljömedvetna, eftersom framställningen av deras egen identitet framstår vara viktigare. 

Med anledning av den stora utbredningen av sociala medier idag är den här studien 

intressant att gå vidare med för att undersöka sociala medier utifrån olika aspekter på ett mer 

djupgående sätt med denna studie som ett avstamp till mer forskning inom området. 

Vidare forskning på ämnet som även hade varit intressant att göra är i vilken grad faktorn 

kön spelar in. Den här studien ämnade inte undersöka om det fanns några skillnader mellan de 

olika könen, trots det framkommer vissa skillnader i vilken grad de manliga intervjupersonerna 

konsumerar samt i vilken grad de påverkas av sociala medier och influencers. Det hade därför 

med vidare forskning varit intressant att göra en studie där faktorn kön tas i beaktning.  

En ytterligare faktor som varit intressant att inkludera är social klass för att se om eller 

hur mycket det skiljer sig mellan de olika klassernas konsumtionsvanor. Urvalet i denna studie 

bestod av fem personer som arbetar och tre som studerar, vilket hade varit intressant att 

undersöka i fortsatta studier eftersom det kan antas att de individer med arbete och en fast 

inkomst har större möjlighet att konsumera eftersom de troligtvis har bättre ekonomi än de som 
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studerar. Även geografisk plats hade med fortsatta studier varit intressant att inkludera för att 

ta reda på hur individers konsumtionsvanor kan skilja sig mellan till exempel de som bor i en 

storstad eller på landsbygden. 

Tyvärr fanns det inte möjlighet att inkludera ett större urval inom ramen för denna studie, 

men det hade förstås varit intressant att göra en mer omfattande studie med fler intervjupersoner 

för att möjliggöra ett mer rymligt resultat och för att på så sätt generera resultat som är 

generaliserbara på större populationer. Det hade varit intressant att undersöka ett större antal 

personer i varje ålder för att se hur det möjligtvis kan skilja sig åt mellan de olika 

åldersklasserna. I vidare studier hade det även varit intressant att undersöka personer som är 

yngre än 18 år för att se om de skiljer sig ytterligare något i lägre åldrar.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Gå igenom formalia: 

Presentera mig själv och syftet med studien. 

Tacka för medverkan, tacka för att personen tar sig tiden. 

Informera om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Ingångsfrågor 

- Berätta lite om dig själv. 

(ålder, boende, vart kommer du ifrån, uppväxt, familj och vänner, sysselsättning, vardag) 

 

Frågor om konsumtionsvanor 

- Berätta lite om dina konsumtionsvanor.  

(I butik, på internet, hur ofta, hur mycket) 

- Vad brukar du lägga dina pengar på (förutom mat)?  

- Har du gjort något nytt inköp de senaste 3 månaderna?  

(Vad/Varför?) 

- Vad är viktigt för dig när du ska göra ett nytt inköp?  

(Märke, pris, modernt, åsikter från andra, osv) 

- Hur påverkas du av vad andra runt omkring dig konsumerar?  

(Såsom vänner, familj, personer i media, osv) 

- När personer runt dig konsumerar, vad är det för känslor du upplever? 

(inspirerad, känns det jobbigt, får det dig att köpa mer/mindre) 

- Vad känner du när du när du själv konsumerar? Är det något positivt/negativt? 

(glädje, exalterad, mår bra, ångest, osv)  

 

Frågor om syn på miljön 

- Hur resonerar du kring miljön idag? 

(medvetenhet, pos/neg, viktigt/oviktigt, blir den sämre/bättre, var kommer infon ifrån) 

- Gör du något speciellt för att värna om miljön? I så fall vad?  

(tar du aktiva val för miljön, sopsortering, panta, lokalproducerat, ekologiskt) 

 



 

- Hur tänker du kring dina egna handlingar och hur de påverkar miljön i resten av 

världen?  

(både bra och dåliga) 

- Hur resonerar du kring miljö och konsumtion? 

(bra/dålig konsumtion, hur påverkar konsumtionen, viktigt att konsumera miljövänligt) 

- Hur ställer du dig till din egen konsumtions påverkan på miljön? 

(medvetenhet kring hur det påverkar) 

- Vad skulle få dig att konsumera mer miljövänligt? 

 

Avslutande frågor 

- Är det något mer du vill tillägga? Är det något du känner att vi har missat? 

 

Tacka för medverkan. Förklara kort vad som kommer ske nu. 

- Vill du ta del av materialet när det är färdigställt? 



 

Bilaga 2  

Informationsmail 

Hej. Här kommer ett mail med lite formalia kring studien. Det är lite information kring mig och 

studien som förmedlats till samtliga intervjupersoner: 

  

Jag heter Amanda Johansen och läser sista och tredje året på Sociologiprogrammet, med 

inriktning Utredning, vid Luleå Tekniska Universitet. Som en del i de avslutande delarna av 

utbildningen ska en studie genomföras som en del av kursen ”examensarbete i sociologi 

kandidat”. Studien är kvalitativ, vilket innebär att datainsamlingen görs via intervjuer, och det 

är därför jag kontaktat dig!  

  

Studiens syfte är att undersöka hur unga individer förhåller sig till sina 

konsumtionsvanor i relation till det rådande miljöproblemet.  

  

Målsättningen med studien är att genomföra åtta intervjuer med personer i åldrarna 18–25. 

Intervjuerna kommer att beröra dina uppfattningar kring dina egna konsumtionsvanor och dina 

åsikter kring miljön och beräknas ta ca. 30 minuter till 1 timme. Det är viktigt att intervjuerna 

sker i en ostörd miljö, särskilt då intervjun sker via telefon eller Skype. Med ditt samtycke så 

kommer intervjuerna spelas in. Detta för att underlätta arbetet med analysen efteråt. Materialet 

som samlas in kommer enbart att hanteras av mig då ditt deltagande i denna studie är helt 

anonymt. Den information du lämnar kommer förvaras på så sätt så inga obehöriga kommer 

kunna ta del av det. Även redovisningen av resultatet kommer att ske på så sätt att ingen 

intervjuperson kan identifieras då namn och geografisk plats kommer utelämnas. Du kommer 

efteråt även ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av det. 

  

Ditt deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

  

Jag frågar härmed om du vill delta i denna studie efter att du delgetts information kring dess 

syfte, samt ytterligare fakta hur studien kommer att gå till. 

  

Ansvariga för studien är jag, Amanda Johansen samt min handledare Fredrik Sjögren. Har Du 

frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

  

Amanda Johansen    Fredrik Sjögren 

Student     Universitetslektor 

amanda.johansen@hotmail.com   fredrik.sjogren@ltu.se 

070-3352026     0920-492429 
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