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FÖRORD  

Vi vill börja med att rikta ett hjärtligt Tack till våra intervjupersoner som visat stort 

engagemang genom att avsätta tid för både intervjuer och återkoppling och på så sätt gjort vår 

studie möjlig. Vi vill även rikta ett varmt och innerligt Tack till vår handledare Jenny Alsarve 

som med sin analytiska förmåga och tydlighet bidragit med värdefull kunskap och vägledning 

under hela arbetets gång.  

 

Tack!  

 

Örebro maj 2018, 

Anneli Westermark och Sandra von Bennigsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Overconsumption has become a common phenomenon in our contemporary consumer society. 

Furthermore, overconsumption has repeatedly been pointed out for its negative impact on the 

wellbeing of both humans and the environment. Alternative consumption and minimalism have, 

in recent years, become increasingly noticeable as a solution to this problem. The purpose of 

this study is threefold. First, from a Swedish context provide information on the motives of 

individuals who choose an alternative consumption or a minimalistic lifestyle, second, how 

these choices are important to the construction of these individuals’ self-identity, and third to 

discuss the significance of objects for these individuals. Previous research shows that motives 

for individuals who choose alternative ways of consumption are both personal benefits and 

activist ideologies. Financial capacity also plays a major role in an individual’s ability to 

consume alternatively or choose a minimalistic lifestyle. We have noted that previous research 

is currently lacking to explain how alternative ways of consumption are related to the 

construction of self-identity. Previous research also shows that there seems to be an ongoing 

discussion about the definition of the concepts of alternative consumption and minimalism. Our 

study is based on qualitative interviews with five individuals where both alternative consumers 

and minimalists are represented. This study's findings show that the main motive of our 

interviewees to choose alternative ways of consumption is that these lifestyles has given rise to 

increased well-being. It also shows that some participants have been able to develop an 

emotional distance to their belongings through these lifestyle choices. The results also indicate 

that the interviewees do in fact construct their self-identity through alternative ways of 

consumption. Also, that class affiliation is a crucial factor for the individuals' ability to choose 

a lifestyle characterized by alternative ways of consumption. 

 

KEYWORDS: alternative consumption, minimalism, motives, self-identity, the significance of 

objects, belongings, class affiliation 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Överkonsumtion har blivit ett vardagligt fenomen i vårt samtida konsumtionssamhälle. Detta 

har upprepade gånger pekats ut som en bidragande faktor till att välbefinnandet hos både 

människa och miljö påverkats negativt. Både alternativ konsumtion och minimalism har på 

senare år blivit allt mer uppmärksammade som lösningar på detta problem. I denna studie är 

syftet att utifrån en svensk kontext bidra med kunskap om vilka motiv individer har till att välja 

en alternativ konsumtion eller en minimalistisk livsstil, hur detta i sin tur har betydelse för 

konstruktionen av självidentiteten samt vilken betydelse ting har för dessa individer. Tidigare 

forskning har visat att personliga fördelar och aktivistiska ideologier varit motiv för individer 

till att välja alternativa konsumtionssätt. Förutsättningarna för att göra dessa livsstilsval skiljer 

sig dock beroende på vilken ekonomisk kapacitet människor besitter. Vi har uppmärksammat 

att nuvarande forskning är bristfällig i att förklara hur alternativa konsumtionssätt står i relation 

till identitetsskapande. Det tycks även finnas en pågående diskussion i tidigare forskning om 

definitionen av begreppen alternativ konsumtion och minimalism. Vår studie är baserad på 

kvalitativa intervjuer med fem intervjupersoner där både alternativa konsumenter och 

minimalister finns representerade. Studiens resultat visar att intervjupersonernas huvudsakliga 

motiv till att välja ett alternativt konsumtionssätt är att livsstilen givit upphov till ett ökat 

välbefinnande. Resultatet visar även att vissa deltagare har utvecklat en emotionell distansering 

till sina ägodelar genom deras val av livsstil. Resultatet tyder även på att intervjupersonerna 

konstruerar sin självidentitet genom alternativa konsumtionssätt samt att klasstillhörigheten 

återigen anses vara en avgörande faktor för individers förmåga att välja en livsstil präglad av 

alternativa konsumtionssätt. 

 

NYCKELORD: alternativ konsumtion, minimalism, motiv, självidentitet, tingens betydelse, 

ägodelar, klasstillhörighet 
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1. INLEDNING  

De som är uppvuxna i vårt senmoderna konsumtionssamhälle är ofta överhopade av “prylar” 

(Lerner, 2018, 11 april). I stora delar av Sverige har det blivit naturligt att människor påvisar 

sin framgång genom topprenoverade villor eller flådiga gasolgrillar. Men även beställningar av 

“slit-och-slängprodukter” producerade i exempelvis Kina är svåra att motstå på grund av dess 

låga priser. Det kan rentav tyckas ingå i “samhällskontraktet” att producera och konsumera för 

att välfärden ska kunna bibehållas. Men inte nog med detta, konsumtionen har även kommit att 

bli en del av människors identitet. De saker vi omger oss med eller de kläder vi använder kan 

vara till för att konstruera sin identitet och förmedla en bild av den vi är, eller den vi strävar 

efter att vara (Bauman 2008: 64–65). Det kan handla om att införskaffa något för att signalera 

sin sociala status eller tillhörighet, vilket kan vara en bidragande faktor till att människor idag 

innehar så stora mängder ägodelar att ingen på rak arm kan säga hur många det faktiskt handlar 

om (Linde, 2018, april).  

 

Vi tycks spendera allt mer tid i köpcentrum och marknadsföringen utvecklas ständigt för att på 

nya sätt nå ut till konsumenter, vilket bidragit till skapandet av en ny människotyp; homo 

consumens (Aléx 2003: 162). Denna postmoderna människa kan sägas ha utvecklat ett 

obegränsat begär efter mer och mer konsumtion av de senaste trendprodukterna, vilket även 

uppmuntras genom bland annat realisationer och diverse marknadserbjudanden. Detta har i sin 

tur bidragit till att konsumtionen i Sverige ökat markant de senaste tio åren (Holmberg & Ulver 

2017: 13). Lin Lerpold, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm menar att människor köper 

betydligt mer än vad de egentligen behöver. Detta konsumtionsbeteende pågår trots att de flesta 

människor är väl införstådda med konsekvenserna av överkonsumtion, såsom exempelvis 

miljöförstöring. Med detta sagt menar Lerpold vidare att; “det finns en ekvation här som inte 

går ihop” (Schytt, 2017, 2 dec.).  

 

Den moderna människan kämpar med att få livspusslet att gå ihop, att få tiden att räcka till mer 

än alla “måsten” i form av städning, matlagning samt underhållning och uppdatering av 

tillhörigheter (Lerner, 2018, 10 april). Människor tycks dessutom uppleva en svårighet att göra 

sig av med vissa ägodelar, vilket kan grunda sig i att dessa inte anses vara passiva objekt utan 

att de är påtagliga medaktörer i våra liv som påverkar våra attityder, värderingar och sätt att 

leva (Lerner, 2018, 11 april). Det tycks även finnas en tro om att folk levde i enkelhet och var 

lyckligare förr i tiden och att det bara är just nu som överflödet av saker har skapat kaos i vår 
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tillvaro. Både minimalism och alternativ konsumtion (vilka är två olika men till viss del 

likartade återhållsamma förhållningssätt gentemot konsumtion och ägodelar) har upprepade 

gånger presenterats som lösningar på sådana problem (Lerner, 2018, 11 april). Dessa 

förhållningssätt gentemot konsumtion är inga nya fenomen då svenskarna redan under början 

av 1900-talet fick kontakt med “sparsamhetsidealet” genom skolans läroplaner och 

hemkunskapsundervisning, men att detta ideal återigen verkar ha fått genomslag (Aléx 2003: 

28–29, 182; Lerner, 2018, 11 april). Av denna anledning är vi intresserade av att utifrån en 

svensk kontext undersöka vilka motiv som finns till att välja en alternativ konsumtion eller en 

minimalistisk livsstil. Med tanke på att tidigare forskning inom sociologi visar att konsumtion 

och identitetsskapande är starkt relaterade (se ex. Belk 1988; Mittal 2006) är det även intressant 

att undersöka identitetsskapande i relation till alternativa konsumtionssätt samt vilken betydelse 

ting eller ägodelar har för individer som valt en livsstil präglad av alternativ konsumtion eller 

minimalism. 

 

1.1 SYFTE                            

Syftet med denna studie är att utifrån en svensk kontext bidra med kunskap om individers motiv 

till att välja en alternativ konsumtion eller en minimalistisk livsstil samt vilken betydelse detta 

val har för konstruktionen av självidentiteten. Vi vill dessutom belysa tingens betydelse i 

relation till dessa livsstilsval.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR                                 

• Vilka motiv finns det för att välja en alternativ konsumtion eller en minimalistisk 

livsstil? 

• På vilket sätt konstruerar alternativa konsumenter och minimalister sin självidentitet? 

• Vilken betydelse har ting eller ägodelar för alternativa konsumenter och minimalister? 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

I denna undersökning har vi valt att begränsa oss till en svensk kontext samt till både individer 

som själva anser sig vara alternativa konsumenter och individer som kallar sig minimalister. 
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1.4 BEGREPPSDEFINITIONER 

Vi har valt att definiera begreppen minimalism och alternativ konsumtion enligt följande och 

det är dessa definitioner vi kommer förhålla oss till i denna studie: Minimalism kan kortfattat 

beskrivas som ett återhållsamt förhållningssätt gentemot konsumtion som dessutom innefattar 

en så kallad utrensning av vad individer själva anser vara överflödiga ting eller ohälsosamma 

vanor eller relationer. Minimalism kan på så sätt ses som ett verktyg i vardagen för att kunna 

minimera distraktioner samt genom detta erhålla mer fysiskt och mentalt utrymme till sådant 

som individerna anser ger välbefinnande och betyder något i livet. Alternativ konsumtion kan 

handla om att i möjligaste mån välja att konsumera ekologiskt eller närproducerat samt avstå 

från konsumtion av nya produkter och istället konsumera second-hand för att på så vis värna 

om människa och miljö. Med andra ord har både minimalism och alternativ konsumtion 

gemensamt att skapa eftertänksamhet och en medvetenhet kring konsumtion. Det som däremot 

skiljer begreppen åt är deras olika huvudfokus. För att förtydliga distinktionen mellan 

begreppen handlar minimalism i första hand om att fokusera på det individuella välmåendet 

och reducera antalet ägodelar medan alternativa konsumenter tenderar att i första hand ha ett 

omvärldsfokus och anpassa sin konsumtion för att värna om det globala, det vill säga både 

människa, djur och miljö samt bortser från utrensning av ägodelar. Vid tillfällen använder vi 

även begreppet alternativa konsumtionssätt som en samlingsterm för både alternativ 

konsumtion och minimalism när vi vill referera till båda begreppen samtidigt.  

 

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 

I kommande kapitel följer en sammanställning av tidigare forskning som bedrivits inom 

området konsumtion. I kapitel tre presenterar vi bland annat följande teoretiska ramverk: 

konsumtionssamhället, reflexivitet, alienering samt kapitalteorin. Kapitel fyra innehåller en 

metodbeskrivning där vi redogör för bland annat urval, tillvägagångssätt samt våra etiska 

hänsynstaganden. Efter detta, i kapitel fem, presenterar vi vår analys där vi sammanställer de 

mest centrala delarna vi funnit under vår undersökning. I det sjätte kapitlet framför vi våra 

slutsatser där studiens frågeställningar besvaras. I samma kapitel diskuteras även resultaten i 

relation till tidigare forskning i en sammanfattande diskussion och slutligen presenteras förslag 

på fortsatt forskning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Informationen om tidigare forskning har samlats in via databasen Sociological Abstracts. Vi 

använde bland annat sökorden: identit*, ”anti-consum*”, ”alter* consump*”, ”consumer 

culture”, minimalis*, consump*, value*, ”voluntary simplicity” och Swed*. Dessa sökord 

varierades i olika konstellationer och kombinerades även med flera andra sökord för att finna 

tidigare forskning som på olika sätt berör vårt valda ämne. Detta resulterade i ett antal artiklar, 

vilka vi gallrade ut efter relevans, peer-reviewed, huvudämne och årtal.  

 

Det har framkommit att det inom forskningen finns en pågående diskussion samt en del 

kontroverser vad gäller preciseringen av begreppen alternativ konsumtion och minimalism. 

Under rubrik 2.1 diskuteras olika sätt att förstå begreppet alternativ konsumtion och under 

rubrik 2.2 diskuteras olika definitioner av minimalism. I avsnitten 2.1 och 2.2 presenteras alltså 

enbart den pågående diskussionen kring begreppen och inte studiernas metod, bakgrund och 

övriga resultat. Detta behandlas först under rubrik 2.3 och framåt där vi med dessa artiklar har 

för avsikt att påvisa vilka motiv som tidigare uppmärksammats som anledningar till att välja en 

alternativ konsumtion eller en minimalistisk livsstil. Nedan följer en presentation av de mest 

relevanta artiklarna från tidigare forskning. 

 

2.1 ALTERNATIV KONSUMTION, ANTI-KONSUMTION OCH ANTI-KONSUMERISM 

Colin C. Williams och Jan Windebank (2005) menar att definitionen av alternativ konsumtion 

främst avser second-hand-konsumtion, vilket även inkluderar utbyte av gåvor och produkter 

grannar och vänner emellan (2005: 302–303). Laura Portwood-Stacer (2012) talar i sin studie 

om alternativ konsumtion i form av vad hon benämner som anti-konsumtion. Detta på grund av 

att de alternativa konsumtionsvanorna enligt Portwood-Stacers (2012) studie består av aktiva 

val att exempelvis avstå från “lyx” såsom ägandet av bil, fast bostad och konsumtion av 

produkter som “...de giriga kapitalisterna smugit på sina konsumenter” (s. 91). De val och 

handlingar som denna anti-konsumtion för med sig kan alltså vara både materiella och 

diskursiva, då de även motiveras utifrån ideologiska agendor. Detta illustreras genom att vissa 

individer använder anti-konsumtion i ett försök till att motarbeta det kapitalistiska systemet 

samt de “falska behov” som den konsumeristiska ideologin försöker skapa, medan andra anti-

konsumenter väljer att köpa enbart begagnade kläder för att på så vis inte personligen stödja 
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nyproduktion eller företag som använder sig av oetiska arbetsförhållanden (Portwood-Stacer 

2012: 95–96). 

 

Jo Litter (2011) menar att det dock är viktigt att skilja på anti-konsumtion och anti-

konsumerism. Anti-konsumtion är ett förhållningssätt till att konsumera mindre, oavsett det 

ekonomiska systemets uppbyggnad och är inte en del av någon motrörelse, medan anti-

konsumerism snarare innebär att individer motsätter sig den kapitalistiska kulturen, eller mer 

specifikt “extremkonsumtionen” i det konsumeristiska samhället (Litter 2011: 2). 

 

2.2 MINIMALISM SOM ETT RESULTAT AV VOLONTÄR SIMPLIFIERING 

Renata Dopierała (2017) intar ett flertal olika infallsvinklar för att kunna illustrera den 

minimalistiska livsstilens komplexitet; minimalism kan ses både som en terapeutisk kultur, en 

marknadstrend eller som en ny konsumeristisk spiritualitet. Huvudfokus läggs på välmående 

och tillfredsställelse som inte bottnar i konsumtion och materiell lycka utan konsumtionen är 

istället återhållsam och produkterna noggrant utvalda (Dopierała 2017: 71). Vidare menar 

Dopierała (2017) att volontär simplifiering kan ha inspirerat till minimalismens uppkomst då 

detta beskrivs som en typ av levnadsstandard som motsätter sig överkonsumtion i syfte att 

förhindra de alienerande tendenserna i den moderna världen (Dopierała 2017: 70, 79). Volontär 

simplifiering går ibland fortfarande under namnet “den tysta revolutionen” där materiella 

värderingar byts ut mot postmateriella värderingar, som i likhet med minimalism associeras 

med en kultur av självuttryck där individen ställs i fokus istället för produkten (Dopierała 2017: 

70). 

 

Minimalism kan enligt Joanna Zalewska och Marta Cobel-Tokarska (2016) liknas vid modern 

hedonism, vilket i likhet med Dopierałas (2017) definition av minimalism innebär ett 

förhållningssätt till livet som fokuserar på välmående och strävan efter att uppnå lycka som inte 

bottnar i materiellt ägande. Individer uppmanas istället att undvika lustfylld konsumtion och 

slentrianmässig shopping för att på så vis avskriva produktens sociala mening samt få ett annat 

perspektiv på identitet (Zalewska & Cobel-Tokarska 2016: 496). Minimalism kan alltså ses 

som ett rationellt förhållningssätt till att konsumera färre produkter men av högre kvalitét samt 

icke-materiella ting, såsom resor och upplevelser som bringar välmående (Zalewska & Cobel-

Tokarska 2016: 496). Zalewska & Cobel-Tokarska (2016) uppmärksammade även att 

huvudfokus för de flesta minimalister handlar om att göra sig av med överflödiga ting som 
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distraherar välbefinnandet. Denna process av organisering och utrensning, kallas för 

“decluttering” (Zalewska & Cobel-Tokarska 2016: 505).  

 

2.3 MOTIV TILL ALTERNATIV KONSUMTION SOM EN DEL AV NÅGOT STÖRRE 

Den tidigare forskningen har i de flesta fall studerat alternativ konsumtion i relation till 

ideologier, politiska intressen, klasskillnader eller hela generationer. Portwood-Stacer (2012) 

har exempelvis studerat anti-konsumtion i relation till anarkism och därav hur individers 

konsumtionsvanor konstrueras samt omorganiseras utifrån deras politiska intressen. Studien 

innehöll en kombination av flera datainsamlingsmetoder. Dels genom deltagande observation 

där Portwood-Stacer under tre år befann sig inom den anarkistiska rörelsen i USA, dels genom 

att intervjua 36 individer som själva identifierade sig som anarkister och slutligen genom 

textanalys av olika böcker, broschyrer, internetforum och så vidare från den anarkistiska 

subkulturen. Samtliga av intervjupersonerna var bosatta i USA eller Kanada (Portwood-Stacer 

2012: 89). 

 

Portwood-Stacers (2012) studie resulterade i ett konstaterande att anti-konsumtion tenderar att 

vara ett vanligt förekommande fenomen i anarkisternas livsstil, som en strategi för att 

decentralisera och göra motstånd mot det formella politiska systemet. Studien visade även att 

det fanns flera olika motiv till att välja anti-konsumtion, både personliga, moraliska, 

aktivistiska, identitetsskapande samt sociala. För att illustrera hur exempelvis sociala motiv tas 

i uttryck, enligt Portwood-Stacers (2012) studie, används anti-konsumtion som ett verktyg med 

syfte att åstadkomma solidaritet med övriga medlemmar i den anarkistiska rörelsen. 

Gruppmedlemmarna både förenas genom samt skiljer sig från utomstående individer med dessa 

sociala handlingar och symboliska val att förkasta “masskonsumtion” (Portwood-Stacer 2012: 

98–99). 

 

Williams och Windebank (2005) har studerat och jämfört individers förutsättningar och motiv 

till att välja ett alternativt konsumtionssätt beroende på deras ekonomiska kapacitet. Data 

samlades in genom intervjuer med 120 personer, varav 40 individer från vardera av de tre 

områden i den brittiska staden Leicester som undersöktes. Områdena var olika välbärgade och 

kunde därför porträttera skillnaderna mellan de ekonomiska förutsättningarna hos individerna. 

Williams och Windebank (2005) var även intresserade av att undersöka om 



 7 

konsumtionsvanorna såg olika ut mellan områdena beroende på vilken typ av produkt (inom 

kategorierna husgeråd, elektronik och kläder) som skulle införskaffas (2005: 301, 303–304). 

 

Williams och Windebanks (2005) undersökning visade att individerna i det minst välbärgade 

området generellt använde alternativ konsumtion såsom exempelvis second-hand i större 

utsträckning än de andra två områdena och detta främst på grund av bristande ekonomisk 

kapacitet (2005: 309, 312). Intressant är dock att resultatet även visar att vid exempelvis inköp 

av kläder konsumerar över hälften av individerna i det minst välbärgade området second-hand, 

ingen i det “medelrankade” området men hela en tredjedel av individerna i det mest välbärgade 

området (Williams & Windebank 2005: 308). I svaren från en intervjuperson från det mest 

välbärgade området framkom det att denne ibland valde att handla produkter på second-hand 

för nöjes skull, för att hitta något som inte alla andra har eller för att ge uttryck för sin 

personlighet (Williams & Windebank 2005: 309). Resultatet från Williams och Windebanks 

(2005) studie visar att motiven till att välja alternativ konsumtion inte behöver vara av antingen 

ekonomiska skäl eller aktiva val, utan att motiven istället ofta samexisterar, om än på olika sätt 

mellan olika välbärgade områden (2005: 301). 

 

2.4 MOTIV TILL ALTERNATIVA KONSUMTIONSSÄTT GENOM INDIVIDUELLA VAL 

I Lukáš Kala, Lucie Galčanová och Vojtěch Pelikáns (2017) forskningsstudie var syftet att 

undersöka den “nya” tjeckiska generationens motiv till att välja en livsstil präglad av alternativ 

konsumtion och volontär simplifiering samt hur de upplever detta levnadssätt. Metoden var en 

kombination av deltagande observation och semistrukturerade intervjuer med totalt 36 personer 

tillhörande denna generation och som levde en utmärkande “simpel” livsstil (Kala et al. 2017: 

833, 840).  

 

Resultatet visar att deltagarna trots att de tidigare inte levt under välbärgade förhållanden själva 

valt den “simpla” livsstilen då de menade att denna utgjorde stora fördelar (Kala et al. 2017: 

833). Både deltagarna som bodde på landet och i staden försökte finna en plats där de kunde få 

uttryck för sin självidentitet och autenticitet, utanför konsumtionssamhället. De ägnade sig 

exempelvis åt självförsörjning och DIY-kultur (Do-It-Yourself) och kunde genom detta skapa 

en distans till samhället. Syftet var att genom denna anti-konsumtionistiska livsstil uppnå närhet 

till familj, vänner, naturen, trädgård, rent vatten och hälsosam mat och därigenom en känsla av 

trygghet och frihet. Intervjupersonerna menade att ”det goda livet” inte kan uppfyllas genom 

https://philpapers.org/s/Luk%C3%A1%C5%A1%20Kala
https://philpapers.org/s/Vojt%C4%9Bch%20Pelik%C3%A1n
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konsumtion. Det som studien resulterade i kan sägas ifrågasätta antagandet om att anti-

konsumtionistiska livsstilar såsom volontär simplifiering enbart utvecklas i välbärgade 

samhällen (Kala et al. 2017: 849–851). 

 

Zalaweska och Cobel-Tokarska (2016) har i sin studie genomfört textanalys av 16 olika polska 

bloggar som förespråkar minimalism och drivs av unga vuxna. Syftet med studien var att 

analysera skribenternas personliga motiv till en minimalistisk livsstil (Zalewska & Cobel-

Tokarska 2016: 500). Studien visar att den minimalistiska livsstilen innebär en rationalisering 

av konsumtionsbeteenden där individen måste kontrollera känslor som kan uppstå i samband 

med konsumtion samt att i linje med modern hedonism söka välbefinnande i annat än materiella 

ting (Zalewska & Cobel-Tokarska 2016: 496). Exempelvis kunde Zalaweska och Cobel-

Tokarska (2016) se hur skribenterna presenterade “steg-för-steg”-instruktioner till ändrade 

minimalistiska konsumtionsvanor av bland annat mat, ekologiska hygienartiklar samt 

instruktioner för att på bästa sätt organisera och rensa ut hemmet (“decluttering”). En av 

skribenterna menar att utförandet av dessa processer är som att gå ned i vikt och inger en känsla 

av välbefinnande (Zalewska & Cobel-Tokarska 2016: 505). Utifrån resultatet menar Zalaweska 

och Cobel-Tokarska (2016) att de polska bloggarna inte hänför sig till varken anti-konsumtion, 

en vilja att ”rädda världen” eller moraliska motiveringar. Med andra ord ser sig inte blogg-

skribenterna som aktivister med syfte att på något sätt förändra världen utan istället vill de 

uppnå ett ökat inre välbefinnande (Zalewska & Cobel-Tokarska 2016: 509). 

  

Även Dopierała (2017) undersökte polska bloggar genom textanalys, där syftet var att 

undersöka hur minimalism står i relation till både anti-konsumtion och överkonsumtion. 

Dopierała (2017) fann en uppfattning bland minimalisterna att individer generellt slösar för 

mycket tid på materiella produkter genom att behöva städa, se efter och underhålla dem samt 

att de slösar pengar på att köpa dem. Dopierała (2017) menar vidare att överkonsumtion kan 

leda till stress och utbrändhet då allt mer tid går åt till att tjäna tillräckligt med pengar för att 

kunna konsumera mera. Denna uppfattning utgjorde bland annat ett personligt motiv för 

individerna till att anamma en minimalistisk livsstil (Dopierała 2017: 71–72).  

 

2.5 KONTROVERSER I TIDIGARE FORSKNING 

I kontrast till den positiva bild som minimalister vill ge av sin livsstil finns en kritik mot denna 

att det enbart är samhällseliten som frivilligt kan anamma livsstilen. De lägre samhällsklasserna 



 9 

har däremot inget annat val än att tvingas leva utefter en simplifierad livsstil på grund av en 

bristande ekonomisk kapacitet (jmf. Dopierała, 2017). Till skillnad från detta menar Williams 

och Windebank (2005) att ekonomiskt tvång och aktiva val ofta samexisterar, om än i olika 

utsträckning mellan olika välbärgade områden. De tjeckiska intervjupersonerna i Kala et al. 

(2017) studie ansåg sig inte heller tvingade till att leva en simpel livsstil utan att deras val var 

frivilligt, vilket även detta motsäger kritiken ovan. Vad gäller användningen av begreppen 

alternativ konsumtion, anti-konsumtion och anti-konsumerism skiljer sig innebörden av dessa 

mellan de olika forskningsstudierna. På samma sätt skiljer sig även motiven till att välja en 

alternativ konsumtion mellan studierna då dessa enligt tidigare forskning kan vara sprungna ur 

både individuella fördelar och ideologiska agendor men att motiven till minimalism enbart 

innefattar individuella fördelar.   

 

2.6 KUNSKAPSLUCKA 

Utifrån vår presentation av tidigare forskning ovan står det tydligt att motiven till att välja 

alternativ konsumtion eller minimalism kan skilja sig åt mellan individer i olika länder. Vi har 

dock inte lyckats finna några forskningsstudier inom detta område som utförts i Sverige. Vi 

menar därför att en studie med syfte att utifrån en svensk kontext undersöka vilka motiv 

individer har till att göra sådana livsstilsval är motiverad. Detta på grund av att det eventuellt 

skulle kunna skildras kulturella skillnader mellan individers motiv till alternativa 

konsumtionssätt då svensk, polsk, tjeckisk och amerikansk kultur kan se väldigt olika ut med 

tanke på ländernas historiska kontexter. Vi vill även poängtera behovet av en studie som 

undersöker identitetsskapande i relation till alternativa konsumtionssätt, då forskningen är 

bristfällig inom detta område. Sam Binkley (2008) har genom textanalys tidigare studerat 

alternativa konsumtionssätt i relation till identitetsskapande teorier och menar att det finns en 

koppling mellan dessa som ännu är relativt outforskat (2008: 600). Det framgår även i tidigare 

forskning att livsstilen minimalism bland annat innefattar en utrensning av materiella ting men 

inget om vilken relation de som kallar sig minimalister har till sina ägodelar. Vi menar därför 

att det vore av intresse att undersöka vilken betydelse materiella ting har för minimalister och 

alternativa konsumenter.  
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3. TEORI 

Denna studie har huvudsakligen analyserats med hjälp teoretiska utgångspunkter hämtade från 

Zygmunt Bauman, Anthony Giddens och Hartmut Rosa. Syftet är att introducera läsaren i ett 

teoretiskt ramverk med flera olika infallsvinklar som kan ge förståelse för innehållet i vårt 

kommande analysavsnitt genom exempelvis hur kulturella, sociala eller ekonomiska aspekter 

kan göra att individers motiv skiljer sig åt samt hur olika former av konsumtion kan fungera 

identitetsskapande. Vi redogör även för teorier som behandlar tingens betydelse och påverkan 

i individers liv. Slutligen presenteras kortfattat delar av Pierre Bourdieus kapitalteori som vi i 

efterhand adderat för att kunna ge förståelse för övriga intressanta resonemang om klass som 

framkommit i samband med vår studie.  

 

3.1 KONSUMENTER OCH KONSUMTIONSSAMHÄLLET 

Bauman (2012) beskriver vårt samtida västerländska samhälle som ett så kallat 

konsumtionssamhälle, där arbetsetiken övergått till en konsumtionsestetik och livsprojekten 

byggs upp med hjälp av konsumtion snarare än förvärvsarbete. Det centrala i samhället blir 

upplevelser, då vi exempelvis tenderar att sträva efter arbeten som är självutvecklande och 

stimulerande som även ger oss ekonomiska möjligheter att fylla livet med sådant som anses 

vara av värde. Detta innebär att vi gått från ett samhälle av producenter till ett samhälle fyllt av 

konsumenter där “den nya fattigdomen” tar sig uttryck i den otillräcklige konsumentens 

begränsade köpkapacitet (Bauman 2012: 9, 39). Den mest avgörande förändringen som 

införlivats i samband med uppkomsten av konsumtionssamhället är det sätt som människor 

tränas till att uppfylla de krav som ställs på gemene mans sociala identitet. Uppfyllelsen sker 

genom att investera i vissa symboler, produkter, märken och livsstilar vilket sedan speglar vår 

plats i samhället (Bauman 2012: 40–41). Denna konsumistiska kultur består enligt Bauman 

(2008) av ett speciellt sätt att konsumera, där vi agerar utan att fundera över våra verkliga behov 

eller livsmål (2008: 63). 

 

I ett väl fungerande konsumtionssamhälle menar Bauman (2012) att dess medlemmar aktivt 

söker efter sublima upplevelser samt att bli förförda av marknaden där den ena frestelsen 

avlöser den andra (2012: 43). Vi fostras till att se konsumtionen som en kallelse, där vi strosar 

omkring i gallerior, letar efter, finner och införskaffar nya varor samt offentligt visar upp dem 

för andra i syfte att vinna ett varuvärde (Bauman 2008: 64–65). Vi bombarderas från alla håll 
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och kanter med reklam och påminnelser att vi måste uppgradera oss till senaste butiksprodukt 

för att behålla vårt sociala medlemskap i samhället och genom detta bli erkända och sedda. 

Detta resulterar i att konsumenterna aldrig tillåts vila då de oavsett ålder och kön kommer att 

känna sig bristfälliga och otillräckliga om de inte lever upp till uppmaningarna (Bauman 2008: 

56–66). Sammanfattningsvis gynnar, uppmuntrar och belönar alltså den konsumtionskultur vi 

befinner oss i valet av en konsumistisk livsstil som ett villkor för medlemskap i samhället och 

motsätter sig samtidigt alla andra alternativa livsstilar eller kulturer (Bauman 2008: 63). 

 

Vi har valt att använda oss av Baumans teori om konsumtionssamhället då vi anser det vara 

relevant att utifrån denna teori analysera individers motiv till att välja en alternativ konsumtion 

eller en minimalistisk livsstil samt hur individer i relation till detta konstruerar sin självidentitet. 

 

3.2 REFLEXIVITET I RELATION TILL IDENTITET OCH LIVSSTIL 

Modernitetens reflexivitet innebär, enligt Giddens (1999) att “nya kunskaper och informationer 

rutinmässigt inkorporeras i handlingsmiljöer, som därigenom rekonstrueras eller 

omorganiseras” (s. 274). Denna reflexivitet i vårt senmoderna samhälle sträcker så långt som 

in i identitetens kärna. Detta innebär att självet kan ses som ett reflexivt projekt då 

självidentiteten ständigt måste utforskas, konstrueras och omorganiseras i relation till 

omgivningens förändringar och dess virrvarr av möjligheter och alternativ (Giddens 1999: 11, 

45). Med andra ord är vi inte längre den vi föds till utan den vi gör oss till. Personliga och 

sociala förändringar går alltså hand i hand och individen måste verka för att upprätthålla sina 

ständigt omarbetade självberättelser och genom dessa reflexiva handlingar kunna skapa sin 

självidentitet. I dagens samhälle blir det även allt vanligare att självidentiteten påverkas av 

händelser som utspelar sig på annan plats än i individens närhet. Ofta kommuniceras dessa 

händelser via olika medier som exempelvis elektronisk kommunikation genom internet 

(Giddens 1999: 13). Giddens (1999) menar att det dock är viktigt att skilja mellan identitet och 

självidentitet. Identitet är något bestående och ofta omedvetet konstruerat medan 

självidentiteten är något individen är medveten om som rutinmässigt måste underhållas 

reflexivt i termer av skapande och bevarande (Giddens 1999: 67–68). 

 

Begreppet livsstil har fått stor genomslagskraft i det moderna samhället, då individerna själva i 

allt större utsträckning tvingas välja ut en livsstil bland flera olika alternativ. Detta sker utan 

vägledning eller riktlinjer då traditionerna anses förlegade och möjligheterna oändliga. Valet 



 12 

av livsstil utgör även en allt större betydelse för konstruktionen av självidentiteten samt hur 

individen väljer att agera (Giddens 1999: 13). Dagligen ställs individen inför behovet att fatta 

beslut kring frågor såsom; Hur ska jag leva? Vad ska jag ha på mig? och så vidare (Giddens 

1999: 24). Livspolitiken är ytterligare ett begrepp som Giddens ställer i relation till reflexivitet 

och livsstil, vilket enkelt kan beskrivas som en politik om livsstilar. Den syftar till de politiska 

frågor som uppstår när globala influenser tränger in i självets reflexiva projekt, alltså hur 

omvärlden påverkar självet men även hur självets reflexiva processer påverkar omvärlden 

(Giddens 1999: 253). Det blir allt mer påtagligt att moraliska frågor sprungna ur det ömsesidiga 

förhållandet mellan det lokala och globala måste tas till hänsyn i livsstilsvalet (Giddens 1999: 

18). 

 

För att kunna tydliggöra hur alternativa konsumenter och minimalister konstruerar sin 

självidentitet har vi valt att utgå från Giddens begrepp reflexivitet, livsstil och livspolitik med 

vars hjälp vi kan analysera hur omvärlden eventuellt kommit att påverka individers val av 

livsstil. Utifrån denna teori kan vi även förstå varför vissa motiv till att välja ett alternativt 

konsumtionssätt har uppstått. 

 

3.3 DET ACCELERERANDE SAMHÄLLET OCH ALIENERING 

I dagens accelererande samhälle menar Rosa (2014) att de flesta individer avstår från att 

reparera trasiga ting (2014: 139). Detta eftersom att tingen produceras i sådant högt tempo samt 

säljs till ett så förmånligt pris att reparation inte längre lönar sig, vilket resulterat i ett så kallat 

“slit och slängsamhälle”. Detta innebär att människor byter ut produkter allt mer frekvent samt 

att vi varken vill eller kan engagera oss emotionellt i dessa, vilket också gör att produkter, enligt 

Rosa (2014) förblir främmande för oss (2014: 139). Genom att presentera olika typer av 

alienering vill Rosa (2014) förklara hur den senmoderna kapitalistiska accelerationsprocessen 

gör människans förhållningssätt till den objektiva och sociala världen problematisk. Nedan 

presenteras två typer av alienering vilka är alienering från tingvärlden och alienering i 

förhållande till sina egna handlingar (Rosa 2014: 138–147).  

 

3.3.1 ALIENERING FRÅN TINGVÄRLDEN 

Tingvärlden refererar till de ting som människor producerar och ting som vi konsumerar. Rosa 

(2014) menar att om människor byter ut exempelvis möbler, tapeter och heminredning med 
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bara några års mellanrum blir det svårt att “lära känna” eller bli förtrogna med dem. Detta skulle 

då leda till att vår relation till tingen inte berör vår identitet utan är istället rent instrumentell 

(Rosa 2014: 138). Däremot känner sig människor alltid intimt förbundna med ett fåtal objekt 

och Rosa (2014) menar att de ting som människor lever och arbetar med är betydelsefulla för 

den individuella identiteten. Så länge vi har och använder våra tillhörigheter finns det stor 

sannolikhet att vi “...ingår i tingen, och omvänt att tingen blir en del av oss” (Rosa 2014: 138). 

Det vill säga att de produkter som vi varsamt omhändertagit (lagat och underhållit) har vi blivit 

förtrogna med och tillägnat oss så att de blivit unika. Genom denna behandling lämnar vi 

individualiserade spår i produkten, vilket resulterar i att tingen blivit en del av vår identitet och 

livsberättelse (Rosa 2014: 139). 

 

3.3.2 ALIENERING I FÖRHÅLLANDE TILL SINA EGNA HANDLINGAR 

Enligt Rosa (2014) utmanar vardagslivet oss gång på gång genom dess processer såsom 

omorganiseringar eller kontinuerliga systemuppdateringar, gentemot vilka vi ännu inte har 

utvecklat några rutiner för hantering. Människor i vårt senmoderna samhälle känner därför en 

oro och dåligt samvete över att inte vara tillräckligt uppdaterade om omvärldens trender och 

förändringar (Rosa 2014: 142). Exempelvis menar Rosa (2014) att instruktionerna för att köpa 

en flygbiljett online är så komplexa att vi bär med oss en känsla av osäkerhet i varje klick på 

vägen till betalningen. Rosa (2014) menar även att vi inte enbart bär med oss denna 

tvivelaktighet i beslut gällande konsumtion utan även större avgöranden i livet såsom val av 

utbildning eller partner. Vi har dock lärt oss att leva med detta och accepterat accelerationen 

till ett pris, att vi känner oss alienerade inför den värld vi lever i eller rent utav vår egen vardag 

och våra egna handlingar (Rosa 2014: 141–143). 

 

Rosa (2014) definierar den senmoderna alienationen “...som ett tillstånd där vi egentligen inte 

vill göra det vi gör trots att vi handlar fritt” (s. 143). Vi får allt fler måsten att ta itu med innan 

vi kan ägna oss åt det vi verkligen vill göra och känslan av att tiden rinner iväg är ett faktum 

hos den senmoderna människan (Rosa 2014: 145). Denna sociala acceleration har resulterat i 

att vi varken tillägnar oss platserna vi besöker eller vår bostadsort, tingen runt omkring oss, 

eller våra egna upplevelser, vår levda tid. På så sätt är det också hög risk att vi även kommer 

bli alienerade från självet eller den egna personen, vilket kan resultera i utbrändhet eller 

depression (Rosa 2014: 150–152). 
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Valet att utgå från samhällsteoretikern Rosa är grundat på att han i sin teori om det 

accelererande samhället och alienering uttryckligen talar om tingens betydelse i människors liv, 

vilket är något vi önskar undersöka. 

 

3.4 KAPITAL ÄR MER ÄN BARA PENGAR 

Det finns enligt Bourdieu (1986) tre huvudtyper av kapital; ekonomiskt, socialt och kulturellt 

kapital. Dessa kapitalformer bygger på transubstantiation vilket innebär att exempelvis ett 

ekonomiskt kapital i dess materiella form (såsom äganderätt) kan transformeras till, låt säga ett 

kulturellt kapital i dess immateriella form och vice versa. Dessutom finns en överordnad 

kapitalform; symboliskt kapital, vilket samtliga av de andra tre huvudkapitalen kan 

transformeras till. Vilken typ av kapital som tillskrivs symboliskt värde beror på vilken kontext 

individen befinner sig i för stunden samt vilka egenskaper som erkänns av andra som befinner 

sig inom det aktuella fältet (Bourdieu 1986: 16). 

 

3.4.1 EKONOMISKT, SOCIALT OCH KULTURELLT KAPITAL 

Det har länge inom den ekonomiska teorin fokuserats på det ekonomiska kapitalet som den 

enda betydande faktor som kan belysa en individs status. Ekonomiskt kapital syftar helt enkelt 

på valuta i pengar eller materiella tillhörigheter som direkt går att konvertera till pengar 

(Bourdieu 1986: 15, 16). Exempelvis finns det vissa ting och tjänster som det ekonomiska 

kapitalet ger direkt tillgänglighet till men det finns även annat som enbart kan erhållas genom 

socialt kapital (Bourdieu 1986: 24) såsom nära relationer, gemenskap och kärlek.         

 

Socialt kapital uppstår genom de faktiska eller potentiella resurserna som en individ har 

möjlighet att utnyttja via sitt sociala nätverk. Värdet av det sociala kapitalet avgörs enkelt 

beroende på omfattningen av en individs nätverk, ju större nätverk desto högre socialt kapital. 

Vilka andra individer som finns inom nätverket och hur stort ekonomiskt, kulturellt eller socialt 

kapital de har avgör även det sociala kapitalets värde (Bourdieu 1986: 21–22).    

 

Bourdieu (1986) menar att det kulturella kapitalet kan tas i uttryck på tre olika sätt. För det 

första genom individens uppfostran, familjebakgrund och “det kulturella arvet” som kommer 

ur familjens livsstil, vilket blir en del av individens bakgrund eller så kallade “habitus” och kan 

därför varken överföras eller avlägsnas från individen (Bourdieu 1986: 18). För det andra kan 
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det kulturella kapitalt visas genom de materiella tillgångarna i familjens ägo såsom exempelvis 

konst och litteratur. Dessa tillhörigheter utesluter ofta lägre samhällsklasser då det bara är de 

högre klasserna som har tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna införskaffa de föremål 

som utökar det kulturella kapitalet (Bourdieu 1986: 19–20). För det tredje kan en individs 

yrkestitel eller akademiska examen samt hur dessa tillskrivs social och samhällelig status 

införliva ett kulturellt kapital (Bourdieu 1986: 20). 

 

Anledningen till att vi valt att addera Bourdieus kapitalteori i efterhand var för att våra 

intervjupersoner uppmärksammade klasstillhörighet som en avgörande faktor för möjligheten 

att kunna välja en alternativ konsumtion eller en minimalistisk livsstil. Vi menar att dessa 

resonemang om klasstillhörighet är av betydelse för helhetsförståelsen av komplexiteten i vårt 

valda forskningsområde och därför värdefulla att lyfta, trots att resultaten är utöver det vi haft 

för avsikt att undersöka. Vi fann alltså Bourdieus kapitalteori som relevant för att på bästa sätt 

kunna analysera alternativ konsumtion och minimalism i relation till klass. 

 

3.5 SAMMANFATTNING TEORI 

Sammanfattningsvis kan de ovan nämnda teorierna både komplettera och kontrastera varandra 

i relation till vårt valda forskningsområde som berör alternativa konsumtionssätt, 

identitetsskapande samt tingens betydelse. Bauman kan bidra med kunskap om 

konsumtionssamhället som en bild av hur vårt samtida samhälle oupphörligen utmanar dess 

invånare till ständig uppdatering för att kunna bibehålla sin sociala ställning i samhället. Denna 

teori kan hjälpa oss till en ökad förståelse om motiven till att välja en alternativ konsumtion 

eller en minimalistisk livsstil men även till viss del förklara hur identiteten kan konstrueras. 

Rosa kompletterar enligt oss Baumans teori på så vis att han problematiserar moderniteten och 

samhällets acceleration genom att beskriva hur ett flertal områden i människans liv kommit att 

kretsa kring känslan av alienering. Detta utgör för oss en grund för att bättre kunna analysera 

samt förstå tingens betydelse för alternativa konsumenter och minimalister. Giddens teori som 

innefattar begreppen reflexivitet, självidentitet, livsstil och livspolitik kan även denna 

komplettera övriga teorier och dessutom utöka vår förståelse för relationen mellan individ och 

samhälle på en mer intim nivå, där fokus ligger på konstruktionen av självidentiteten som ett 

reflexivt projekt. Till skillnad från övriga teorier kan Giddens livspolitik även ge oss en 

förståelse för varför vissa globala motiv uppstår hos individer. Slutligen kan Bourdieus 
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kapitalteori utifrån ett klassperspektiv tydliggöra för individers olika förutsättningar att kunna 

välja alternativa konsumtionssätt. 
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4. METOD  

Denna studie har för avsikt att utifrån en svensk kontext bidra med kunskap om varför vissa 

individer väljer en alternativ konsumtion eller en minimalistisk livsstil samt vilken betydelse 

dessa val har för konstruktionen av den sociala identiteten. Vi önskar därigenom även 

åstadkomma en förståelse för tingens betydelse i dessa individers liv. Med detta syfte i åtanke 

och eftersom det finns relativt lite forskning om minimalism och alternativ konsumtion är det 

motiverat att använda en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Det som utmärker 

den kvalitativa forskningsmetoden är att den kvalitativa forskaren fokuserar på subjektiva 

upplevelser och processer snarare än siffror och statistiska slutsatser (Hjerm & Lindgren 2010: 

83). Syftet med kvalitativa metoder är att i huvudsak kunna åstadkomma djupare förståelse 

inom forskningsområdet samt ett mer innehållsrikt och detaljerat material att analysera 

(Bryman 2011: 363–364).  

 

För att på bästa sätt kunna erhålla en genomgripande förståelse av det vi avser undersöka har 

vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform utgår från ett tematiserat 

frågeformulär (se Bilaga 1) som vi konstruerat utifrån studiens syfte. Att vi använt 

semistrukturerade intervjuer har samtidigt möjliggjort för oss att kunna anpassa frågorna om 

intervjupersonerna talat om något vi önskade veta mer om (jmf. Hjerm & Lindgren 2010: 84; 

Larsen 2009:27). Möjligheten att kunna ställa följdfrågor har för oss genererat mer fullständig  

information då oklarheter i intervjupersonernas svar kunde följas upp direkt vid 

intervjutillfället. Sammantaget har detta underlättat vårt analysarbete och förhoppningsvis även 

givit upphov till mer adekvata resultat och ökad validitet (jmf. Larsen 2009: 26–27, 75).   

 

Uppmärksammade nackdelar med kvalitativa metoder är att de ofta är tidskrävande samt att 

intervjuaren kan komma att omedvetet påverka intervjupersonen att ge vissa svar och därmed 

även påverka intervjuresultatet som helhet. En annan uttalad nackdel med kvalitativa metoder 

är att de som intervjuas kan svara oärligt alternativt svara det som de tror förväntas av dem 

(Larsen 2009: 26–27). För att motverka dessa nackdelar har vi i möjligaste mån undvikit att 

ställa ledande frågor i samband med intervjuerna. Vi har även försökt skapa en trygg tillvaro 

för våra deltagare i syfte att få intervjun att upplevas som en dialog snarare än ett förhör. Detta 

genom att tänka på miljön, det vill säga hur vi placerat oss i rummet och runt bordet samt att 

inleda mötet med fika och “småprat”. Vår motivering till att använda semistrukturerade 

intervjuer baseras följaktligen på vårt önskemål om att kunna föra en öppen dialog där 
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intervjupersonen får möjlighet att reflektera över sina svar samt fritt associera kring frågorna 

utan att styras i en avsiktlig riktning (jmf. Bryman, 2011 s. 415).  

 

4.1 URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att göra oss införstådda med alternativ konsumtion och minimalism har vi läst både böcker, 

artiklar samt använt oss av dokumentärer som behandlat dessa ämnen, dock ej av vetenskaplig 

karaktär. Denna förförståelse var enbart till för att inspirera oss samt fungera som understöd i 

utformandet av vår intervjuguide och inte till för att användas som teoretisk utgångspunkt i 

bearbetningen av intervjupersonernas svar. Istället kommer vi i vårt analysarbete att använda 

oss av de teoretiska utgångspunkterna beskrivna i kapitel 3. 

 

Urvalet av intervjupersoner inför denna undersökning gjordes genom målstyrt urval (se Bryman 

2011: 434). Anledningen till detta var vår förhoppning att finna personer som tycktes förefalla 

relevanta för att ge svar på våra forskningsfrågor (jmf. Bryman 2011: 433), det vill säga de 

individer som själva anser sig vara alternativa konsumenter och individer som kallar sig 

minimalister. Vi utformade en annons (se bilaga 2) som vi publicerade som ett öppet inlägg via 

det sociala mediet Facebook samt på Facebooksidan “Dom kallar oss studenter” där vi beskrev 

vilka egenskaper vi sökte hos individer och varför. I denna annons inkluderade vi även en e-

postadress där potentiella kandidater själva fick kontakta oss om önskad medverkan i vår studie, 

vilket resulterade i ett flertal intresseanmälningar. Vi bad dem därefter att kortfattat beskriva 

sina konsumtionsvanor och utifrån denna information valde vi sedan ut fyra personer till 

intervju. Vi sökte även via flera sociala medier såsom Instagram och bloggar efter möjliga 

kandidater och kontaktade de som öppet utmärkte sig genom sina alternativa konsumtionssätt 

med förhoppningen att få genomföra intervjuer med dem. Detta resulterade i att vi fick kontakt 

med ytterligare en intervjuperson som var villig att medverka. För att undvika bias (se Bryman 

2011: 199) i så stor utsträckning som möjligt valde vi att intervjua tre kvinnor och två män i 

varierande åldrar (22–34) varav två är högskolestuderande med extraarbete samt tre 

förvärvsarbetande (en tjänstledig). Två av de tre förvärvsarbetande hade gymnasial utbildning 

som högsta avslutade utbildning och den tredje en yrkesutbildning. En intervjuperson lever i 

samboförhållande, två i särboförhållanden samt två ensamstående och ingen av våra 

intervjupersoner har barn. Vi är medvetna om att vi åstadkommit en yngre målgrupp på grund 

av vårt sökforum och därmed en begränsad åldersspridning men eftersom kriteriet för 
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deltagande i vår studie var användningen av alternativa konsumtionssätt upplevde vi internet 

som det mest effektiva alternativet att finna rätt personer att intervjua. 

 

Fem intervjuer, mellan 50 och 80 minuter långa, genomfördes under vecka 15 och 16 år 2018 

där vi båda, med intervjupersonernas samtycke satt med vid intervjuerna. För att inte förvirra 

våra deltagare tydliggjorde vi att en av oss hade huvudansvar för att leda dialogen medan den 

andra agerade åhörare med ansvar att föra anteckningar samt hjälpa till med följdfrågor. Dessa 

roller växlade vi sedan inför varje intervjutillfälle. Två av intervjuerna genomfördes via Skype 

med webkamera då dessa intervjupersoner befann sig på annan ort och resterande tre intervjuer 

genomfördes ansikte mot ansikte i ett grupprum vid Örebro Universitet. Med 

intervjupersonernas godkännande spelades samtliga intervjuer in med hjälp av mobiltelefon 

(jmf. Bryman 2011: 431). Anledningen till att vi enbart genomförde fem intervjuer var för att 

vi ansåg oss ha uppnått en teoretisk mättnad då intervjuerna slutligen inte genererade någon ny 

information utan endast bekräftade vår redan insamlade data (jmf. Bryman 2011: 436–437). 

 

4.2 ANALYSFÖRFARANDE 

Vi har tillsammans genomfört en ordagrann transkribering (se Bryman 2011: 428) av vår 

insamlade data för att på så vis bli mer förtrogna med materialet. Vi har försökt transkribera 

intervjupersonernas sätt att uttrycka sig genom att inkludera pauser, skratt, tonläge och så vidare 

för att inte utesluta viktiga detaljer (jmf. Hjerm & Lindgren 2010: 84–85). Den kvalitativa 

analysen är hermeneutisk till sin natur och syftar till att tolkningar av den insamlade data 

uppstår genom att växelvis jämföra sin förförståelse med de nya empiriska erfarenheterna 

(Hjerm & Lindgren 2010: 88). För att kunna identifiera viktiga aspekter som kan diskuteras 

teoretiskt har vi använt en iterativ analys eller en så kallad “constant comperative method” (se 

Hjerm & Lindgren 2010: 87). Detta innebär att vi redan vid intervjutillfällena påbörjade vår 

analysprocess genom att ständigt jämföra och analysera varje intervjupersons svar med de 

tidigare intervjupersonernas svar. Detta för att kunna finna centrala inslag eller kontroverser 

och nyanser i svaren som sedan analyseras i relation till våra teoretiska utgångspunkter. På så 

sätt kunde vi uppmärksamma återkommande mönster i intervjupersonernas svar som vi menar 

är signifikanta för att kunna besvara våra frågeställningar (jmf. Bryman 2011: 428–430; Hjerm 

& Lindgren 2010: 87–89).  
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Vi har gemensamt kodat materialet genom att provisoriskt skapa övergripande kategorier av 

den data vi ansåg vara relevant. Dessa kategorier har sedan förfinats eller ändrats för att 

åstadkomma en övergripande tematisering och slutligen teoriskapande slutsatser (jmf. Hjerm 

& Lindgren 2010: 87). Vi har valt att dela upp analysen i tre delar som besvarar var 

frågeställning för sig samt en fjärde del som behandlar klassfrågan. Avslutningsvis har våra 

slutsatser verifierats genom att vi medvetet ifrågasatt våra tolkningar och sökt säkerställa dess 

legitimitet (jmf. Hjerm & Lindgren 2010: 89–90). Vi har med andra ord upprepade gånger 

utmanat och konfronterat våra egna tolkningar med våra valda teoretiska utgångspunkter för att 

i möjligaste mån undvika alltför tvärsäkra eller dåligt underbyggda konklusioner (jmf. Hjerm 

& Lindgren 2010: 95).  

 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vi har i vår forskningsstudie tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska principerna som 

gäller för svensk forskning. Dessa fyra grundprinciper innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (se Bryman 2011: 131–132). I 

enlighet med dessa principer har vi inför vart intervjutillfälle muntligt informerat samtliga 

intervjupersoner om att den data som samlas in kommer behandlas konfidentiellt och är 

uteslutande ämnat för detta forskningsändamål. Innan påbörjad intervju och inspelning lät vi 

intervjupersonerna godkänna ljudupptagning samt ta del av studiens syfte, intervjuns upplägg 

och dess beräknade tidsåtgång. De erbjöds även möjligheten att när som helst avbryta sitt 

deltagande, att de kunde avstå från att svara på frågor om de så önskade samt att deras 

personuppgifter är anonymiserade genom hela forskningsprocessen. Ingen av de intervjuade 

valde att varken avbryta intervjun, sitt deltagande eller avstå från att svara på någon fråga. 

Däremot blev vi i efterhand kontaktad av en intervjuperson som bad oss att utesluta privata 

uppgifter, vilket vi respekterade då detta även ingår i samtyckeskravet samt 

konfidentialitetskravet. Snarast möjligt mailade vi vår tolkning av materialet till respektive 

intervjuperson för att ge dem möjligheten att kommentera dessa, vilket enbart en av dem valde 

att göra. Vi korrigerade därefter vår tolkning i enlighet med intervjupersonens kommentar. 

Anonymiseringen har uppfyllts genom att använda fingerade namn i såväl transkriberingen som 

analysen samt att vi noggrant säkerställt att den information som redovisas om 

intervjupersonerna inte ska kunna leda till så kallad “baklängesidentifikation” (jmf. Bryman 

2011: 132–133).       
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4.4 KVALITETSKRITERIER 

Kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera utgör viktiga bedömningskriterier för att kunna avgöra kvaliteten i en kvalitativ 

undersökning (se Bryman 2011: 351–356). 

 

Trovärdighet handlar om att finna överensstämmelse mellan den insamlade data och våra 

slutsatser. Med tanke på att vårt valda forskningsämne behandlar intervjupersonernas 

subjektiva upplevelse vad gäller motiven till att välja alternativa konsumtionssätt, tingens 

betydelse samt hur detta står i relation till identitetsskapande är det av vikt att återkoppla till 

våra intervjupersoner för att få våra tolkningar av deras svar verifierade. Detta har vi gjort 

genom så kallad respondentvalidering där vi skickat det tolkade materialet från varje intervju 

till respektive intervjuperson för granskning och sedan korrigerat materialet utefter de 

kommentarer vi fick. Detta genomfördes alltså för att säkerställa att vi uppfattat informationen 

på ett korrekt och trovärdigt sätt samt att vi framfört slutsatser i vårt arbete som överensstämmer 

med intervjupersonernas egna uppfattningar av sig själva och verkligheten (jmf. Bryman 2011: 

354–355).   

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet av en studie kan överföras och 

generaliseras på andra sociala sammanhang eller upprepas i samma kontext vid ett senare 

tillfälle (Bryman 2011: 355). För att i möjligaste mån göra replikering genomförbar och för 

forskarkollegor att kunna avgöra om denna studies resultat och teoribildning kan överföras har 

vi i detta metodkapitel försökt att noggrant beskriva i vilka sammanhang studien utförts. Bland 

annat har vi försökt återge en detaljerad beskrivning av de beslut vi fattat vad gäller urval och 

tillvägagångssätt, analysförfarande av insamlade data samt etiska överväganden. Vi har även 

försökt ge en bild av våra intervjupersoner utan att frångå konfidentialitetskravet genom att 

exempelvis uppge deras utbildning, ålder och civilstånd för att göra det lättare att avgöra 

överförbarheten av vår studie till exempelvis andra kulturella sammanhang. I avsnitt 1.4 har vi 

även tydliggjort för vilken definition av begreppen alternativ konsumtion och minimalism vi 

valt att förhålla oss till i detta arbete. Detta är alltså för att åstadkomma täta och fylliga 

beskrivningar av både den sociala kontexten, vårt eget arbete och de unika faktorer vi haft för 

avsikt att undersöka. Vi är dock medvetna om att fem intervjupersoner kan utgöra en begränsad 

utgångspunkt för att kunna överföra resultaten till andra miljöer eller sammanhang. 
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Pålitlighet inom kvalitativ forskning är sammanlänkad med överförbarheten då det innebär att 

ge en tydlig motivering av de metod- och teorival som undersökningen utgår från. Detta för att 

andra forskare ska kunna bedöma arbetet som adekvat utifrån dess syfte och frågeställningar 

(Bryman 2011: 355). Med andra ord har vi under hela studiens gång varit noggranna med att 

anta ett granskande synsätt, tänkt igenom och motiverat de val vi gjort samt presenterat vår 

forskning som helhet med transparens genom att bland annat inkludera både intervjuguiden och 

annonsen från Facebook som bilagor. Vi har dessutom genom upprepade handledningstillfällen 

fått vårt arbete granskat av såväl vår handledare som av andra studenter. Med tanke på att vi 

båda varit delaktiga under samtliga intervjuer har vi i efterhand tillsammans kunnat resonera 

kring intervjupersonernas svar samt fått tolkningarna bekräftade genom respondentvalidering 

och därigenom kunnat åstadkomma säkrare tolkningar vilket förhoppningsvis påverkat studiens 

pålitlighet positivt.   

 

För att uppnå möjligheten att styrka och konfirmera har vi i denna forskningsstudie agerat i god 

tro med ett kritiskt förhållningssätt till oss själva för att inte medvetet låta våra egna förutfattade 

meningar och erfarenheter styra varken våra intervjupersoner eller analysarbetet. Vi har därför 

undvikit att ställa ledande frågor för att ge intervjupersonerna möjlighet att fritt uttrycka sina 

egna tankar och upplevelser kring ämnet och på så sätt ge en mer rättvis bild av 

intervjupersonernas erfarenheter (jmf. Bryman 2011: 355–357). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

Vi belyser i föreliggande kapitel de centrala teman som uppkommit i samband med intervjuerna 

genom att analysera dem utifrån våra teoretiska utgångspunkter för att kunna illustrera hur 

samhällsfaktorer såsom konsumtion står i relation till människan. Kapitlet är disponerat utifrån 

olika avsnitt där vi behandlar våra frågeställningar var för sig och redogör för resultatet i olika 

kategorier. Avslutningsvis kommer vi i ett separat avsnitt även presentera ytterligare intressanta 

aspekter, utöver svaren på frågeställningarna, som vi uppmärksammat under analysarbetet. Vi 

har utifrån vår analys av intervjupersonernas svar funnit att flera av dem uttryckt liknande motiv 

till att välja alternativ konsumtion eller en minimalistisk livsstil trots att de gjort valet i olika 

perioder av livet. Samtliga intervjupersoner uttalar sig samstämmigt kring överkonsumtion och 

deras vilja att uppmana fler människor till eftertanke vid exempelvis inköp av nya produkter 

eller ting. På vilket sätt deras livsstil eller konsumtionssätt tar sig uttryck via deras tillhörigheter 

skiljer sig dock åt. 

 

Vi har valt att inte nämna intervjupersonernas kön eller ålder då vi inte har för avsikt att jämföra 

hur svaren skiljer sig mellan män och kvinnor eller olika åldrar. För att respektera 

anonymiseringen och underlätta för läsaren har vi valt att benämna våra intervjupersoner som 

IP1, IP2, IP3 och så vidare. 

 

5.1 MOTIV TILL ATT VÄLJA ALTERNATIV KONSUMTION ELLER EN 

MINIMALISTISK LIVSSTIL 

En del av syftet med denna studie är att utifrån en svensk kontext bidra med kunskap om vilka 

motiv individer har till att välja alternativ konsumtion eller en minimalistisk livsstil. I 

intervjupersonernas svar har vi noterat resonemang som alla tyder på ett ökat välbefinnande i 

tillvaron genom deras sätt att leva och konsumera. Detta oavsett om livsstilen uppkommit 

genom en process (ex. uppfostran, allmänt ointresse för konsumtion osv.) eller som ett resultat 

av ett mer avgörande ögonblick. Däremot har vi uppmärksammat att för en intervjuperson där 

livsstilen uppstått successivt är motiven främst riktade mot miljön och sin egen ekonomi medan 

övriga intervjupersoner som snarare upplevt en markant livsförändring uttrycker ökat 

välbefinnande som det främsta motivet och att miljöaspekter istället är en positiv följd av 

livsstilen. Nedan redogör vi för de mest frekvent återkommande argumenten för att anamma en 

livsstil som deras samt vad som fortsatt motiverar dem till att leva på detta sätt. 
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5.1.1 FRIHET MED MER TID OCH ENERGI SAMT REDUCERAD STRESS 

Köphetsen och det intensiva samlandet av produkter är något som vi uppmärksammat i 

intervjupersonernas svar som ett överhängande stressmoment i livet. Att ständigt känna pressen 

att behöva förnya sina ägodelar och inhandla det senaste kan enligt Rosa (2014) ha en negativ 

inverkan på människors välmående. Är vi inte kapabla till att hålla oss “tillräckligt” 

uppdaterade i ett oändligt utbud av marknadserbjudanden kan detta leda till oro eller utbrändhet. 

För en intervjuperson var denna negativa effekt av överkonsumtion en av flera bidragande 

faktorer till att denne valde att förändra sin livsstil.  

 

Det var ju den där perioden, den där händelsen med att jag i princip gick in i väggen som 

gjorde att jag började fundera på livet rent generellt, vad jag ville med det. Till exempel kom 

jag på att [...] blev man av med alla prylar, finns det färre saker att underhålla. [...] jag ville 

ha frihet helt enkelt. Inte binda upp mej till allt för mycket förutom till det som man tycker 

är viktigt förstås, så största motivet är väl att känna någon sorts frihet. IP4 

 

Flera av intervjupersonerna uttrycker sig på ett liknande sätt som intervjupersonen ovan, 

framförallt att utrensning av ting gjort att: ”[…] det inte längre tar så mycket tid att ta hand om 

mina ansvarsområden, typ städa och så vidare. Tidigare fanns det ju jämt någonting man kunde 

göra […]” (IP1). De menar alltså att tidigare “måsten” i vardagen införlivade en känsla av 

ofrihet, att de varken hade tid eller energi till att göra det de verkligen skulle vilja göra. Även 

detta kan förstås utifrån Rosas (2014) teori att individer blir alienerade i förhållande till sina 

egna handlingar samt att hanteringen av alla måsten gör att tiden rinner iväg. Vidare berättar 

flera av intervjupersonerna att deras nuvarande livsstil eller konsumtionssätt bidragit till en 

känsla av ett inre lugn och ökat välbefinnande genom att de fått just tid, energi och pengar över 

till annat.  

 

Det är något som jag märkt, när jag slutat lägga tid och fokus på att spara och köpa prylar så 

lägger jag mer energi på relationer och mig själv. Och varför jag lägger mer energi och fokus 

på det är ju för att jag tror att om jag själv mår bättre så kan jag ge mycket mer till andra. I 

mitt tidigare liv, jag hade inte energin till sådana saker, man var fast i den där fällan. IP4 

 

Sättet som denna intervjuperson uttrycker sig på indikerar tydligt att det skett en stor 

livsförändring från ett tidigare liv till dennes nuvarande levnadssätt. Samma intervjuperson 

svarade även att de mest positiva aspekterna med livsstilen är “mer tid, energi och fokus helt 

enkelt”. IP4 förtydligade även att livsstilsvalet givit resultat i form av bättre humör, sovkvalité 



 25 

och förbättrade relationer genom att bland annat ha begränsat dagliga intryck såsom exempelvis 

reklam- och nyhetsflöden samt uteslutit dåliga vänskapsrelationer. Denna intervjuperson har 

alltså inte bara ett återhållsamt förhållningssätt gentemot sin konsumtion och sina ägodelar utan 

har även reducerat andra aspekter av livet denne upplevt haft en negativ påverkan.  

 

När vi ställde samma fråga till IP2 om vilka positiva aspekter denne upplevt med sitt sätt att 

konsumera eller med sin minimalistiska livsstil svarade IP2: “Att man reducerar stress, både 

den ekonomiska och att man ändå kan finna välbefinnande och vara nöjd med det man har.” 

För denna intervjuperson är det främsta motivet att minimera stressen i vardagen. Stress är 

något som flera av våra intervjupersoner påstår sig ha tampats med under en stor del av sina 

vuxna liv samt att stress är vanligt förekommande i dagens samhälle. Exempelvis påpekar IP1 

att “[...] det är ju så många som är så himla stressade idag och…känner en press att man måste, 

jag vill inte säga passa in, men att man ska följa normen [att överkonsumera].” Flera 

intervjupersoner uttrycker även en samstämmighet kring oviljan att behöva “slösa” sin energi 

på konsumtion och diverse saker som de inte anser ha någon särskild betydelse för dem. De 

framhäver istället vikten av att värna om goda relationer och att värdesätta det som faktiskt 

bidrar till ett ökat välbefinnande. Med detta sagt tillåter vi oss antyda att intervjupersonernas 

sätt att konsumera tenderar att vara lätt normbrytande i jämförelse med den konsumtionskultur 

som enligt Bauman (2008) florerar i dagens konsumtionssamhälle. 

 

5.1.2 EKONOMISKA MOTIV 

Ytterligare ett motiv som framkommit är de ekonomiska fördelarna. Genom att konsumera mer 

hållbart behöver inte ägodelar uppdateras eller bytas ut lika frekvent eller i så stor utsträckning 

som tidigare. Flera av våra intervjupersoner uttrycker att de reducerat sina utgifter genom denna 

snäva konsumtion. Exempelvis uttrycker sig IP4 och IP5 enligt följande när de reflekterar över 

de ekonomiska fördelarna som deras livsstilsval givit upphov till.  

 

Dels den ekonomiska aspekten, jag gör av med förskräckligt lite pengar...både på mat och 

just att jag inte handlar i princip. Där kan man ju jämföra sig med andra och vilka utgifter de 

har på månad och att jag inte kommer upp i närheten av det [...]. IP5 

 

[...] man behöver inte direkt vara orolig för ekonomin som jag tror att många är, tyvärr. [...] 

jag känner nästan att det är ett problem att spendera pengar. Jag vet inte vad jag ska spendera 

dem på. Då spenderar man ju på det som man tycker ger någonting tillbaka. IP4 
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Denna uttryckta sparsamhet har alltså givit intervjupersonerna möjlighet att istället investera 

eller spendera de pengar som återstår efter deras fasta kostnader på saker och upplevelser som 

ger dem någonting tillbaka. Detta kunde exempelvis vara att bjuda en vän på en upplevelse eller 

unna sig en massage.  

 

5.1.3 MEDVETENHET KRING KONSUMTION 

Samtliga intervjupersoner uttrycker en medvetenhet kring hur samhället genom reklam och ett 

ökat livstempo försöker påverka individer till att överkonsumera samt hur denna 

överkonsumtion i sin tur påverkar individen och omvärlden. Denna medvetenhet i sig utgör för 

samtliga intervjupersoner ett motiv till att använda ett alternativ konsumtionssätt då vissa av 

dem identifierat överkonsumtionen som ett invant beteende eller beroende och andra som en 

orsak till miljöförstöring och oetiska produktionsförhållanden. IP3 uttrycker exempelvis:   

 

Ja, alltså, det [överkonsumtion] är ju svårt att komma ur. Eller svårt att förstå för det är så 

invant beteende som man haft i hela sitt liv, att såhär ska det vara. Det här är billigt, det här 

är REA, så passa på att köpa. Det är bra-att-ha-saker. 

 

Intervjupersonen ovan uttrycker sig här om hur dennes egen konsumtion varit ett beteende som 

pågått mer eller mindre oreflekterat. På liknande sätt resonerar även IP4, dels om 

konsumtionsbeteenden i generella termer men även om hur IP4 själv konsumerat utan ett 

egentligt syfte. 

 

[...] med ökad inkomst tänker man att; nu kan jag köpa ännu finare bil, eller finare 

saker…istället för att vara nöjd med den första bilen man hade som inte kostade så mycket 

vill man ha det, ja…jag köpte väl den dyraste jag hade råd med eller kände att jag orkade 

spara till och sådär…utan ett egentligt syfte; det var bara att jag ville förnya och ha nya 

projekt hela tiden. 

 

Genom den medvetenhet som uttrycks i de båda ovanstående citaten tycks intervjupersonerna 

ha uppmärksammat en problematik kring ett oreflekterat ”begär” att konsumera, vilket med 

hjälp av Rosas (2014) så kallade senmoderna alienering kan beskrivas som ett tillstånd där 

människor gör saker de egentligen inte vill trots att de mer eller mindre handlar fritt. Citatet 

ovan tyder även på att viljan att förnya och ständigt arbeta mot nya projekt kräver en 

ansträngning av individen, vilket kan förstås utifrån Baumans (2008) resonemang att individer 



 27 

i ett konsumtionssamhälle aldrig tillåts “vila”. Även Giddens (1999) teori kan bidra med en 

förklaring för detta fenomen då individer måste förhålla sig reflexivt mot omvärlden för att 

kunna hålla sig ajour med aktuella trender. Samtliga intervjupersoner uttryckte upprepade 

gånger att de numera, eller sedan länge, konsumerar mer klarsynt utifrån behov snarare än 

begär. Detta kan exemplifieras med det som IP2 uttrycker att: “Det är väldigt sällan jag bara 

spontanshoppar eller ens går runt i butiker om jag inte är ute efter något, utan det är bara om 

jag verkligen behöver något.” Valet att agera efter behov snarare än begär visade sig baseras på 

flera underliggande motiv, dels de tidigare beskrivna motiven och dels hänsynstaganden till 

miljön och etiska principer. Exempelvis menar IP5 och IP1 att: 

 

[…] jag ställer mig kritisk till att man behöver konsumera så mycket, och det är sådan hets 

till att, ja men alla företag producerar och producerar för att sälja och sälja. […] Det bara 

slängs och hamnar på soptippar och det är en så liten del av befolkningen som faktiskt får ta 

del av allt som konsumeras. Det allra mesta här slängs medan en så stor del av världen inte 

ens har mat för dagen. IP5 

 

[...] jag försöker konsumera mer medvetet, att jag handlar mer hållbara produkter och 

liknande. Att försöka göra bättre val, inte bara av miljöpåverkan utan även social påverkan. 

IP1 

 

I citatet ovan nämner IP1 vad denne kallar en social påverkan vilket syftar till att även etiska 

produktionsförhållanden bör tas hänsyn till, det vill säga att de människor som producerar 

varorna ska få en rättvis behandling. Genom sina svar uttrycker våra intervjupersoner en åsikt 

om att det viktigt att välja ett alternativ där produktionen tagit hänsyn till människa och miljö 

om den möjligheten finns. Detta kan med hjälp av Giddens (1999) teori tolkas som en så kallad 

livspolitik, där de genom ett reflexivt förhållningssätt uppmärksammat omvärldens moraliska 

frågor om exempelvis miljö och etik som därmed utgjort motiv till deras val av livsstil.  

 

Sammantaget har vi uppmärksammat ett flertal motiv till att bli en alternativ konsument eller 

minimalist; att det inger en känsla av ökat välbefinnande i form av mer frihet, tid och energi 

över till annat samt en reducerad stressnivå. Även ekonomiska och miljömässiga fördelar samt 

etiska principer har presenterats som viktiga motiv för våra intervjupersoner. Vi har även 

noterat att deras medvetenhet kring överkonsumtionens negativa konsekvenser utgjort ett motiv 

till att använda alternativa konsumtionssätt samt att deras livsstilar inte är ett mål i sig utan 

istället ett verktyg som kan användas för att kunna uppnå andra mål i livet. 
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5.2 DEN ALTERNATIVA KONSUMTIONENS OCH MINIMALISMENS BETYDELSE FÖR 

UPPBYGGNADEN AV SJÄLVIDENTITETEN 

Hur identitetsskapande sker i relation till alternativa konsumtionssätt har för oss varit en 

utmaning att identifiera i vår analys, men utifrån intervjupersonernas svar har vi kunnat notera 

återkommande mönster som kan vara uttryck för deras självidentitet. Vi menar att dessa uttryck 

för självidentiteten kan gestaltas genom intervjupersonernas alternativa konsumtionsval och de 

värderingar som produkterna symboliserar. Nedan följer en redogörelse av de mest centrala 

uttalandena vilka vi baserat vår tolkning på. Dessa uttalanden har analyserats med hjälp av 

Giddens (1999) teori om självet som ett reflexivt projekt samt Baumans (2012) teori om 

identitet i förhållande till konsumtionssamhället.  

 

De flesta av de intervjuade uttryckte att livsstilen eller sättet de konsumerar på mer eller mindre 

är en del av deras självidentitet. En intervjuperson svarade dock i motsats till övriga 

intervjupersoner att denne inte identifierar sig med sin livsstil men ändå anser det viktigt att 

förmedla denna till andra, framförallt de positiva hälsoaspekterna. När vi ställde frågan till våra 

intervjupersoner om hur de vill framställa sig själva och uppfattas av andra svarade IP2 enligt 

följande: 

 

[…] Jag har börjat rensa ut hemma nu och köper mer hållbara produkter...och jag tänker att 

det som jag väljer att ha kvar säger väl en del om hur jag är...eller vem jag är. Det visar ju 

liksom vad jag tycker om…men också lite vad jag tycker är viktigt och nödvändigt. Jag vill 

ju framställa mig som en…ehm…eftertänksam person när det kommer till konsumtion. […] 

 

Samma intervjuperson nämnde även att denne ” […] sällan säger rätt ut att jag är minimalist” 

(IP2). De flesta av våra intervjupersoner menar på liknande sätt att istället för att presentera sig 

själva för andra som alternativa konsumenter uttrycker de hellre sitt levnadssätt och sina 

värderingar genom vissa handlingar. IP1 beskriver framställningen av sig själv på detta sätt: 

 

Jag vet ju att man säger att man konsumerar sin identitet, jag konsumerar ju fortfarande hur 

jag vill att jag ska framstå. Man vill ju framstå som en person som bryr sig om miljön och 

att man bryr sig om arbetsvillkoren världen över. [...] när jag säger att jag handlar helst 

ekologiskt i matväg, då är det väldigt sällan någon säger; “Usch, det är inte bra det där”. Det 

är klart att man ident…det är klart att man, jag konsumerar såsom jag vill vara. […] igår så 

beställde jag hem då ett par nya skor, men som är konstruerade av ekologisk bomull, 
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återvunnen plast eller vad det nu var. Med tydligt CSR-arbete, att de har sitt sociala ansvar 

även sett till arbetsvillkoren och liknande. 

 

I detta citat beskrivs tydligt att konsumtionen, även om den numera är återhållsam, behovsstyrd 

och att mängden ägodelar är restriktiv fortfarande har betydelse för konstruktionen av 

självidentiteten. De föremål som faktiskt konsumeras av denna intervjuperson, i detta fall den 

ekologiska maten och skorna kan med hjälp av Baumans (2012) teori förstås som symboler för 

dennes värderingar om exempelvis goda produktionsförhållanden och därmed ge uttryck för 

självidentiteten. Vår uppfattning är att intervjupersonernas konsumtion generellt går hand i 

hand med deras värderingar om bland annat hållbarhet. Det kan handla om att införskaffa 

produkter av hög kvalité som producerats i förhållanden som haft minsta möjliga miljöpåverkan 

eller sådant som inte bidragit till ökad produktion eller onödig försummelse, såsom exempelvis 

second-hand. 

 

[...] jag menar man får sig en liten egen stil. Och köper man second-hand och gamla möbler 

håller de bättre än nya oftast, och gamla kläder också. Så man får lite personlig stil, mer 

kvalitetsprylar […]. IP5 

 

Intervjupersonen i citatet ovan vill inte identifiera sig som minimalist utan snarare som en 

alternativ konsument, där second-hand står i fokus som ett alternativ till nyproduktion och 

menar själv att detta “[...] har blivit mer och mer en del av min identitet” IP5. Detta kan förstås 

utifrån Giddens (1999) teori att vi inte längre är den vi föds till utan den vi gör oss till genom 

att successivt förändra vårt beteende och vår livsstil och därmed även oss själva. Ett annat 

viktigt uppmärksammande vi gjort är att samtliga av våra intervjupersoner tydliggjorde att de 

inte har för avsikt att kritisera andra människor som lever eller handlar annorlunda till skillnad 

från dem. Däremot berättar de gärna om sin livsstil om ämnet kommer på tal; de menade att det 

ändå är viktigt att lyfta frågan om överkonsumtion och dess konsekvenser.  

 

Vissa intervjupersoner var mycket noga med att inte slänga mat och tänka igenom sina inköp 

noggrant för att värna om människor och miljö. Att medvetet motsätta sig den 

konsumtionskultur Bauman (2012) beskriver kan även det vara en form av konsumtionsestetik, 

där livsprojekten byggs upp genom de alternativa konsumtionsvalen istället för att planlöst 

konsumera det senaste på marknaden. Sammantaget vill vi påstå att även om intervjupersonerna 

fortfarande konsumerar har de en stark medvetenhet kring vad de konsumerar. Därav tolkar vi 
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att den alternativa konsumtionen blir än mer viktig för konstruktionen av självidentiteten, då de 

produkter som intervjupersonerna inhandlar och äger symboliserar vissa värderingar som de 

vill identifiera sig med och som i sin tur kan spegla deras person och självidentitet. 

 

5.3 TINGENS BETYDELSE FÖR ALTERNATIVA KONSUMENTER OCH MINIMALISTER 

I denna tredje del presenteras tingens betydelse i relation till en livsstil präglad av alternativ 

konsumtion eller minimalism. Vi har valt att dela upp detta avsnitt i teman; “Minnessaker” och 

“Tingens distanserade betydelse” för att poängtera två kontrasterande synsätt på tingens mening 

i livet. För att förtydliga detta innebär det första synsättet att ting får betydelse via 

känslomässiga band där minnen och personer etableras i dessa så kallade minnessaker. Det 

kontrasterande synsättet vi uppmärksammat under vårt analysarbete innebär att våra 

intervjupersoner istället tycks ha distanserat sig från tingen genom att medvetet separera alla 

känslomässiga band från dem. Intressant är dock att denna distansering framförallt gäller de 

intervjupersoner som lever en uttalad minimalistisk livsstil då distanseringen blivit nödvändig 

för att kunna rensa ut överflödiga ting ur sitt liv. En intervjuperson som uttryckligen inte 

identifierar sig som minimalist utan istället under en längre tid levt som en alternativ konsument 

menar sig till skillnad från övriga deltagare redan ha ett begränsat antal ägodelar. Denna 

intervjuperson har även, till skillnad från minimalister, ett behov av att ”rädda” och sedan 

skänka vidare ting som fortfarande har ett bruksvärde och blir därmed engagerad i ting på ett 

sådant sätt. Anledningen till detta är att intervjupersonen ogillar att det produceras så mycket 

nytt när fullt brukbara ting samtidigt slängs bort samt att denne inspirerats av ”Zero Waste-

rörelsen” vilket innebär att lämna efter sig så lite icke-nedbrytbart avfall som möjligt.  

 

5.3.1 “MINNESSAKER” 

De ting som har eller har haft ett sentimentalt värde för våra intervjupersoner har vi valt att 

benämna minnessaker. Detta kan vara föremål som tillhört en bortgången släkting, en gåva från 

en närstående eller något som de haft under sin uppväxt. För några av de intervjupersoner som 

valt en minimalistisk livsstil har dessa emotionella band till tingen gjort minnessaker till den 

svåraste kategorin att hantera vid utrensning. 

 

[…] alltså minnessaker är det som jag tycker är jobbigast att göra sig av med. […] jag har, 

jag hade jättesvårt att göra mig av med minnesgrejer. […] Så den enda minnesgrejen…alltså 
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jag har några smycken kvar, mest för att de används, ehm…och vissa har jag fått och vissa 

är sådana som min pappa i sin tur har gett min mamma och sådär. IP1 

 

Minnen verkar göra oss förbundna med vissa objekt, kanske för att de har just anknytning till 

familj eller vår barndom. Denna förbindelse till tingen kan förklaras med hjälp av Rosas (2014) 

teori där han menar att individer bli förbundna med de ting som vi tillägnat omtanke eller har 

funnits i vår ägo under en längre tid. Vi har av intervjusvaren även uppmärksammat att så 

kallade minnessaker inte bara värderas högt av ägaren själv, utan att även andra personer med 

nära anknytning till denne tillskriver minnessaker en symbolisk betydelse. I sitt resonemang 

om varför minnessaker får betydelse uttrycker sig IP2 enligt följande: 

 

Dels så har det nog med minne att göra, jag tänker att sakerna blir typ en symbol för 

något…som hjälper en att minnas saker, typ en resa. [...] Sen lite samvete ibland också, jag 

menar att om farmor till exempel har suttit och broderat en tavla till mig som jag absolut inte 

vill ha…den är jättefin…men jag vet inte var jag ska ha den. Då kan jag ändå inte göra mig 

av med den för jag har ju fått den av farmor. Så det är nog mycket samvete inblandat, 

ehm…för jag tror att typ pappa skulle reagera om jag slängde den. 

 

Att ägaren själv, till följd av ett dåligt samvete, inte alltid uppfattar sig ha “ensamrätt” att 

bestämma över föremålets “öde” tycks utgöra en svårighet för denna intervjuperson. Likaså 

berättar IP3 när denne reflekterar över de ägodelar som tidigare värderats högt att; “jag har varit 

extrem med saker, jag har verkligen brutit ihop om något försvunnit eller något har gått sönder”. 

Dessa resonemang kan tyda på att tingen, i enlighet med Rosas (2014) teori, har blivit “en del 

av oss” och vi har lämnat ett unikt spår, en livsberättelse i dem, alternativt blivit en symbol för 

en närstående person vi helst inte vill glömma.   

 

5.3.2 TINGENS “DISTANSERADE” BETYDELSE 

Även om samtliga intervjupersoner har eller har haft minnessaker så har vi ändå, hos flera av 

dem uppmärksammat en distansering till ting i allmänhet. Med detta menar vi att flertalet av 

intervjupersonerna är eniga om att ”det är viktigt att separera personer ifrån saker” (IP3). Notera 

att detta citat är från samma intervjuperson som i stycket ovan antydde att denne tidigare brutit 

ihop om någonting försvunnit. Intervjupersonen sade sig sedan ha kommit till insikt om att 

känslorna för, eller minnet av en person inte försvinner bara för att man gör sig av med en sak 

denne en gång gav. Exempelvis berättade IP3 att: 
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[…] nu på senaste har jag tänkt att om det skulle börja brinna i lägenheten; vad skulle jag 

inte klara mig utan? Och jag kan inte riktig komma på, ja, det är väl alltså hårddisken till 

datorn i så fall, […] Ja, men för att kunna minnas och titta tillbaka, så…det är nog det som 

är viktigast som jag lärt mig att släppa, just sakerna att ”det är bara saker”. Man ska inte 

behöva ha så känslomässiga band till en sak *skratt*. 

 

Att intervjupersonen avslutar med ett skratt kan indikera på att denne gör sig lustig över sitt 

tidigare sätt att förhålla sig till ägodelar. Vår uppfattning är att framförallt de som uttryckligen 

valt en minimalistisk livsstil genom förändringen från tidigare levnadssätt utvecklat ett 

distanserat förhållningssätt till ting, vilket innebär en avdramatisering av tingens känslomässiga 

betydelse och att de förblir vad de just är, nämligen ting. IP4 menar exempelvis att de ting som 

denne konsumerar alltid har ett syfte och en funktion och får därför en instrumentell betydelse 

snarare än en emotionell.  

 

[…] det jag konsumerar är oftast om nånting går sönder av det som jag redan har för…alla 

ägodelar som jag har nu de har ett syfte, de ger mig nånting tillbaka, ja, bara funktion 

och…så, de enda gånger jag köper något är ju om jag behöver något, så att säga. Om 

telefonen går sönder då blir det en ny telefon, men jag köper inte en ny telefon förrän den 

jag har är slut så att säga.  

 

I detta citat framgår även att denna intervjuperson värnar om och utnyttjar sina ägodelar till 

fullo, det vill säga att IP4 inte byter ut dem förrän de är fullständigt förbrukade. Detta beteende 

går att återfinna hos samtliga av våra intervjupersoner. Däremot menar dock flera av deltagarna 

i likhet med IP3 i tidigare citat att hårddisken är viktig på grund av dess känslomässiga innehåll 

då exempelvis digitala bilder eller viktig hälsoinformation finns lagrad på denna. Att hårddisken 

beskrivs som en betydelsefull ägodel kan upplevas motsägelsefullt med tanke på våra 

resonemang om intervjupersonernas distanserade förhållningssätt till ting, men viktigt är då att 

uppmärksamma att det återigen inte är tinget i sig som är av betydelse utan snarare dess innehåll 

och funktion. Enligt Rosas (2014) mening skulle våra intervjupersoner inte ses som alienerade 

från tingvärlden då de blir intimt förbundna med sina ägodelar genom att de omsorgsfullt väljer 

ut och värnar om dessa. Däremot tolkar vi att våra intervjupersoner samtidigt inte vill 

förkroppsliga sig själva eller någon annan i tingen, utan enbart konsumerar vid konkreta behov 

och istället värdesätter produktens användningsområde och dess goda produktionsförhållanden. 

På så vis sker alltså ingen alienering från tingvärlden men inte heller någon identifiering med 

produkten i sig. Detta tyder enligt oss på att framförallt de intervjupersonerna med en 
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minimalistisk livsstil gör en frivillig “emotionell distansering” från tingen men inte från den 

instrumentella betydelsen av dem. 

 

5.4. EN FRÅGA OM KLASS  

I denna avslutande del har vi valt att presentera intressanta aspekter utöver svaren på 

frågeställningarna som vi uppmärksammat under vårt analysarbete då ett klassperspektiv kan 

ge en bättre förståelse för den sociala miljön vi lever i. Vi kommer att lyfta intervjupersonernas 

uppfattning om huruvida möjligheten att välja en alternativ konsumtion eller en minimalistisk 

livsstil är tillgänglig för alla eller ej samt vad de grundar sina resonemang på. Slutligen 

presenterar vi vad våra intervjupersoner menar skulle ske i samhället om alla människor skulle 

anamma ett liknande konsumtionssätt som deras.  

 

När vi ställde frågan till våra intervjupersoner om de ansåg att alternativa konsumtionssätt är 

till för alla (oavsett etnicitet, ekonomisk kapacitet osv.), uttryckte samtliga av våra intervjuade 

att det handlar om en klassfråga. De menar att konsumtionen i sig är en fråga om 

klasstillhörighet då stora delar av världsbefolkningen inte har möjlighet till att konsumera 

överhuvudtaget. Detta kan förstås med hjälp av Bourdieus (1986) kapitalteori att bland annat 

det kulturella kapitalet är ett sätt för samhällseliten att urskilja sig från de lägre 

samhällsklasserna. Att ha det ekonomiska kapitalet att införskaffa föremål som majoriteten inte 

har råd med omvandlas till ett symboliskt kapital. Likaså är möjligheten för dessa individer att 

kunna avstå från konsumtion och minimera sina ägodelar ett sätt att uttrycka sitt ekonomiska 

kapital och status. Det har alltså ingen betydelse om tillgångarna eller synliga eller ej, det 

handlar snarare om vetskapen att det ekonomiska kapitalet finns. Flera av intervjupersonerna 

menar sig ha uppmärksammat att människor som valt att leva minimalistiskt och har möjlighet 

till att använda alternativa konsumtionssätt främst är människor av medel- eller överklass, det 

vill säga “de som har pengar” (IP3). Valet av att medvetet avstå från konsumtion kan även ses 

som en moralisk fråga vilket exemplifieras med hjälp av följande citat från IP1:     

 

[...] då blir det ju konstigt om man bara ska ha kvar det du behöver och faktiskt använder; 

när man inte ens har det. [...] det är ju såklart en klassfråga, för alla har inte möjligheten att 

konsumera allting man behöver ens. 
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IP1 tillsammans med flera av de resterande intervjupersonerna menar med andra ord att själva 

möjligheten till att välja att leva återhållsamt är en lyx eller rikedom i sig. Även detta kan förstås 

med hjälp av Bourdieus (1986) kapitalteori att rikedom kan manifesteras genom flera andra än 

rent ekonomiskt kapital eller materiella tillhörigheter. Exempelvis uttrycker IP5 att:    

  

Klasskillnader sitter inte i främst i hur mycket ägodelar man har, det är så mycket annat, 

utbildning, vilken tillgång man har till information, inflytande, allt sånt, det sitter inte bara i 

grejerna. 

 

Intervjupersonen uttrycker sig i likhet med Bourdieus (1986) mening att det finns mycket annat 

än antalet ägodelar eller möjligheten att konsumera dessa som inger status såsom socialt 

umgänge, det sociala nätverkets omfattning och kulturellt kapital i form av exempelvis 

uppväxtförhållanden och utbildning. Utifrån samtliga ovanstående resonemang uttrycker 

intervjupersonerna en åsikt om att klasskillnaderna skulle bestå oavsett om de människor med 

stor ekonomisk kapacitet reducerar sin konsumtion eller ej, då statusen genom det kulturella 

arvet enligt Bourdieu (1986) sitter i individens habitus och kan därmed inte förgås hos 

individen. Av denna anledning är det därför intressant att redogöra för vilka faktorer som 

intervjupersonerna istället menar skulle påverkas om alla skulle börja konsumera på ett 

alternativt eller minimalistiskt sätt. Ett återkommande svar är att det kapitalistiska systemet, 

börsen och världsekonomin som den ser ut idag troligtvis skulle omkullkastas. Våra 

intervjupersoner visar även en medvetenhet kring att detta till en början förmodligen skulle 

innebära konsekvenser för många arbeten då produktionen av materiella ting skulle avta. De 

intar dock en positiv inställning till kapitalismens undergång då de hoppas att ekonomin och 

därmed produktionen skulle behöva omkonstrueras på ett sätt som skulle gynna både miljön 

och mänskligheten som helhet. Ett förslag från de intervjuades sida är att människor och företag 

nödvändigtvis inte behöver sluta producera eller konsumera utan istället överväga att ändra sitt 

produktions- och konsumtionssätt till mer hållbara alternativ.  

 

[...] det som folk köper kommer det att produceras mer utav. Om alla vill ha skit så kommer 

det att produceras skit, så är det ju helt enkelt. [...] Men om folk...om man börjar tänka till 

lite på vad man köper så kommer det ju till slut förhoppningsvis bara för det mesta tillverkas 

bra saker. IP4   

 

Trots att våra intervjupersoner menar att klasskillnader kommer att bestå även om 

överkonsumtionen skulle reduceras uppmanar de ändå till ett förändrat tankesätt hos både 
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människor och företag att välja mer hållbara alternativ. Våra intervjupersoner menar att 

människor genom att göra en gemensam ansträngning att konsumera återhållsamt kunde uppnå 

en ljusare framtid för jordens samtliga aktörer. 
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6. SLUTSATSER 

I denna studie har vi utifrån en svensk kontext undersökt individers motiv till att välja en 

alternativ konsumtion eller en minimalistisk livsstil samt vilken betydelse detta val har för 

uppbyggnaden av deras självidentitet. I samband med detta har vi även valt att undersöka vilken 

betydelse ting har för dessa individer. Det som uppmärksammats i intervjupersonernas svar var 

att samtliga uttryckte liknande motiv till att välja samt upprätthålla ett konsumtionssätt eller en 

livsstil som deras. De mest centrala motiven var upplevelsen av ett ökat välbefinnande, en 

förbättrad ekonomi samt att genom en behovsstyrd konsumtion även kunna ta hänsyn till både 

miljön och etiska aspekter. Det som skilde intervjupersonerna åt gällande de huvudsakliga 

motiven var att de som kallar sig minimalister ofta väljer att lyfta de personliga fördelarna där 

de globala aspekterna ses som en positiv följd av livsstilsvalet. Den intervjuperson som inte 

identifierar sig som minimalist uttrycker ekonomiska fördelar som ett motiv men utmärker sig 

från de andra då dennes resonemang utgår från ett mer globalt perspektiv med större fokus på 

miljön. En viktig ståndpunkt som vi uppmärksammat i diskussionen kring alternativa 

konsumtionssätt är att intervjupersonerna i sina svar vill poängtera att minimalism och 

alternativ konsumtion inte är ett mål i sig, utan snarare ett redskap i vardagen som hjälper dem 

att uppnå andra mål i livet. Detta behöver inte enbart handla om att reducera sin konsumtion 

och antalet ägodelar utan även avsluta ohälsosamma relationer, dåliga vanor eller att begränsa 

nyhetsflöden och andra digitala intryck. Det är sammantaget utifrån dessa resultat som vi 

kunnat precisera och avgränsa vår definition av begreppen minimalism och alternativ 

konsumtion som inledningsvis presenterades i avsnitt 1.4. 

 

Vad gäller konstruktionen av självidentiteten tyder våra resultat på att våra intervjupersoner 

konstruerar sin identitet genom alternativa konsumtionssätt. Eftersom de produkter som 

intervjupersonerna faktiskt väljer att konsumera har genomgått en noggrann övervägning och 

även symboliserar deras värderingar gällande konsumtion kan dessa produkter, eller snarare 

vad de står för, än mer ses som uttryck för deras person och självidentitet. Med andra ord är det 

inte själva konsumtionen eller produkten i sig som är viktig utan deras starka medvetenhet kring 

vad de konsumerar. På liknande sätt kan självidentiteten uttryckas genom deras handlingar att 

exempelvis ha rensat ut överflödiga ting eller avstå från onödig konsumtion.  

 

Vissa ting ansågs vara meningsfulla för våra intervjuade, speciellt de i form av så kallade 

minnessaker. Som svar på frågan om tingens betydelse har vi noterat att främst de 
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intervjupersoner som kallar sig minimalister uppmärksammat vikten av att separera personer 

eller minnen från ting och därmed utvecklat en emotionell distansering från dem. Med andra 

ord menar de sig ha insett att bara för att tinget försvinner elimineras inte minnet som är 

förknippat med det. Genom detta förändrade tankesätt kan våra intervjupersoner undvika att 

både befintliga ägodelar och nyinskaffade produkter skulle få en överdriven betydelse i deras 

liv. Detta sätt att tänka skiljer sig dock från den intervjuperson som vill kalla sig för en alternativ 

konsument. Denne vill istället ”rädda” brukbara ting som kastats för att på så vis inte stödja 

nyproduktion eller bidra med onödig försummelse. Vår slutsats är att trots att tankesätten skiljer 

sig åt hos våra intervjupersoner menar ändå samtliga deltagare att det är personen, minnet, 

produktens instrumentella användningsområde eller produktionssätt som har betydelse och inte 

själva tinget i sig. 

 

Avslutningsvis framkom intressanta resonemang i samband med att vi ställde frågan om 

huruvida möjligheten att välja alternativa konsumtionssätt anses vara tillgängligt för alla eller 

ej, vilka vi menar är viktiga att uppmärksamma för att ge en bredare förståelse för relationen 

mellan klass och konsumtionsval. Samtliga av våra deltagare lyfte klasstillhörigheten som en 

avgörande faktor för människors olika förutsättningar att kunna välja sin livsstil och konsumera 

överhuvudtaget. De menade även att klasskillnaderna inte skulle utjämnas om människor enbart 

skulle reducera sin konsumtion då status gestaltas genom fler faktorer än rent ekonomiska eller 

materiella tillhörigheter. Däremot skulle en gemensam ansträngning att konsumera mer 

återhållsamt möjligtvis kunna förändra vår värld till något bättre. Dessa resonemang ger en 

intressant bild av hur vårt sociala samhälle är uppbyggt samt vad en eventuell ekonomisk 

omvärldsförändring skulle kunna resultera i.  

 

6.1 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Våra intervjupersoners resonemang angående individers olika förutsättningar till att välja 

alternativa konsumtionssätt sammanfaller med Williams och Windebanks (2005) studies 

resultat där den ekonomiska kapaciteten redovisas som en förutsättning för denna valmöjlighet. 

Till skillnad från våra intervjupersoner som talar om ekonomiska motiv i form av förbättrad 

ekonomi uttrycker sig Williams och Windebanks (2005) studiedeltagare om en bristande 

ekonomisk kapacitet som ett ofrivilligt motiv till att använda alternativ konsumtion. De motiv 

som framkommit i vår studie sammanfaller istället med de motiv som medel- och överklassen 

gav uttryck för i Williams och Windebank (2005) studie där de menade att alternativ 
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konsumtion kunde användas för att skapa en unik personlig stil. I samband med våra 

intervjupersoners diskussion om klass uppdagades även en del tankar kring vad som skulle ske 

om alla kunde och då skulle anamma ett liknande konsumtionssätt och livsstil som deras. 

Sammantaget menar våra intervjupersoner att ett gemensamt och återhållsamt konsumtionssätt 

skulle resultera i att världsekonomin och det kapitalistiska systemet skulle haverera och behöva 

omkonstrueras. Våra intervjupersoner menar även att detta i slutänden skulle kunna gynna 

jordens alla aktörer, vilket för att återkoppla till tidigare forskning är det huvudsakliga syftet 

för de uttalade anarkisterna i Portwood-Stacers (2012) studie. Till skillnad från dessa 

anarkisters motiv att medvetet agera för att bryta kapitalismens framfart är sådana ideologiska 

agendor dock inget motiv som våra intervjupersoner uppgav som en anledning till att välja ett 

alternativt konsumtionssätt. Istället kan majoriteten av de motiv som beskrivs i Kala et al. 

(2017) forskningresultat återfinnas i vår studie, då både deras och våra deltagare självmant valt 

en ”simplare” livsstil utanför konsumtionskulturen där närhet till familj och vänner men även 

hälsosam mat och känslan av frihet står i fokus.  

 

En fördel vi uppmärksammat med ett minimalistiskt levnadssätt är att våra intervjupersoner 

genom sin emotionella distansering från ting skapar nya sätt att konstruera sin självidentitet då 

det är värderingarna som produkterna symboliserar som är av betydelse och inte produkten i 

sig. Detta sammanfaller med Zalewska och Cobel-Tokarskas (2016) studieresultat som visade 

att minimalister uppmanar individer att undvika lustfylld konsumtion och slentrianmässig 

shopping för att på så vis avskriva produktens sociala mening samt få ett annat perspektiv på 

identitet än den bild som dagens överkonsumtionistiska kultur ger.  

 

De praktiska åtagandena såsom utrensning av överflödiga ting har enligt våra intervjupersoner 

resulterat i goda effekter på det inre välbefinnandet och gett upphov till mer tid, energi, pengar 

och en positiv förändring av sitt tankesätt och sin person. Även detta resultat bekräftar delar av 

Dopierałas (2017) och Zalewska och Cobel-Tokarskas (2016) studier om minimalister samt att 

likheterna mellan dessa polska studier och vår svenska studie kan tyda på att det inte finns några 

markanta kulturella skillnader mellan dessa länder som skulle vara avgörande för vilka motiv 

som presenteras till att välja en minimalistisk livsstil. Att deltagarnas motiv överensstämmer 

studierna emellan kan enligt oss istället bero på en kollektiv uppfattning om livsstilen som 

skapats och spridits genom exempelvis bloggar, digitala forum eller andra sociala media på 

internet. Att ingen av våra intervjupersoner som kallar sig alternativa konsumenter uttryckt 

några ideologiska agendor mot det kapitalistiska systemet, till skillnad från deltagarna i 
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Portwood-Stacers (2012) studie kan däremot till viss del visa på kulturella skillnader mellan 

åtminstone Sverige och USA/Kanada. Att kulturella skillnader visats mellan olika länders 

alternativa konsumenter men inte mellan minimalister kan även bero på att vi i denna studie 

uppmärksammat en åtskillnad mellan studiesubjektens fokusområden, där minimalister 

huvudsakligen fokuserar på individuellt välmående och alternativa konsumenter på globala 

aspekter. Vi menar därför att det eventuellt skulle kunna påvisas kulturella skillnader även inom 

Europa om exempelvis en svensk och en polsk studie enbart skulle studera alternativa 

konsumenter. Detta påstående grundar vi på att ländernas olika ekonomier och historiska 

kontexter mycket väl skulle kunna bidra till skilda ideologiska agendor hos individerna i 

respektive land som i sin tur kan utgöra olika motiv för dem att välja en alternativ konsumtion.  

 

Ytterligare ett resultat från vår studie som kan bidra till att fylla den kunskapslucka vi fann i 

tidigare forskning gällande tingens betydelse för de som valt alternativa konsumtionssätt är den 

emotionella distansering från ting som vi uppfattat att främst minimalisterna i vår studie 

utvecklat i samband med sin livsstilsförändring. Utöver de ”rätta” förutsättningarna vi 

presenterat tidigare (såsom klasstillhörighet) menar vi att även denna distansering är en 

avgörande faktor för att kunna rensa ut överflödiga ting och därmed anamma den 

minimalistiska livsstilen fullt ut. Utan denna emotionella distansering från ting samt insikten 

om att ett färre antal ägodelar skulle kunna ha positiv inverkan på det egna välmåendet, kan en 

utrensning istället anses onödig eller för svår att hantera då individen fortfarande eventuellt 

besitter för starka emotionella band till tingen. 

 

Avslutningsvis menar vi att kunskap om alternativa konsumtionssätt kan vara av praktisk 

relevans för stressrelaterade sammanhang såsom vardaglig, ekonomisk eller arbetsrelaterad 

stress med tanke på de fördelar våra intervjupersoner upplevt utifrån detta sätt att leva. 

Resultaten av denna studie kan därför användas som ett hjälpmedel för att åstadkomma 

förståelse för hur stress kan reduceras. Denna studie har illustrerat att människan, dock 

beroende på dennes förutsättningar och tillgångar till resurser, besitter en förmåga att kunna 

begränsa den samhälleliga stressen som uppstår på grund av ett skenande konsumtionssamhälle.  

 

6.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Då denna studie visar att minimalism och alternativ konsumtion tycks haft positiv effekt på 

deltagarnas välmående vore det även intressant att undersöka om specifikt minimalism skulle 
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kunna appliceras på arbetslivet och framförallt arbetsplatsens praktiska utformning. Det skulle 

vara intressant att se om effekten av detta i så fall skulle leda till en ökad arbetsprestation hos 

medarbetarna. Eftersom ingen av våra intervjupersoner hade eget familjeliv med barn vore det 

även intressant att undersöka om resultaten skulle se annorlunda ut med tanke på att alternativa 

konsumenter eller minimalister i en familjesituation måste förhålla sig till övriga 

familjemedlemmar som kanske har andra vanor, viljor eller behov. Vidare kan det vara 

nödvändigt att utöka forskningen som fokuserar på alternativ konsumtion och minimalism i 

relation till klass, då både våra och tidigare forskningsresultat (se ex. Williams & Windebank 

2005) tyder på att förutsättningarna för att välja alternativa konsumtionssätt ter sig olika 

beroende på individers ekonomiska förutsättningar. 
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BILAGOR   

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE   

Vi har själva upplevt att reklam och framför allt sociala media (influensers) starkt driver 

individer till masskonsumtion. Det framställs ofta som om konsumtionen och ägande av olika 

prylar skulle vara vägen till lycka. Tidigare forskning inom sociologi menar även att 

konsumtion används som ett verktyg för identitetsskapande. Av denna anledning blev vi 

intresserade av hur alternativa konsumtionssätt får betydelse för identitetsuppbyggnaden samt 

vad prylar får för betydelse när konsumtion inte längre står i fokus. 

 

Informationen är enbart ämnat för detta forskningsprojekt. Alla uppgifter som samlas in under 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt samt att deltagarna erbjuds att vara helt anonyma, 

de har dessutom möjlighet att avbryta intervjun om så önskas. (- Inspelning? – Disposition) 

 

INLEDANDE FRÅGOR  

• Kan du berätta lite om dig själv, vad du heter, hur gammal du är, var/hur du bor osv? 

• Civilstatus? 

-       Barn? Om ja, hur gamla är barnen? 

• Vad har du för utbildning? 

• Sysselsättning? (Inkomst?) 

 

KONSUMTIONSVANOR 

• Kan du berätta om din livsstil och de konsumtionsvanor som du har nu i dagsläget? 

-       Vad är ”lyx/lyxigt” för dig? 

-       Hur ställer du dig till konsumtion av resor och upplevelser? 

• Hur såg dina konsumtionsvanor ut tidigare? 

-      Vad var ”lyx” för dig då? 

-      Kan du beskriva din familjs/partners/föräldrars sätt att konsumera? 

• Hur länge sedan var det du förändrade ditt sätt att konsumera? 

• Har du människor i din närhet som har ett liknande tankesätt kring konsumtion som du? 

(Ex. vänner, familj, partner, Instagram-följare osv.)  

-      Om ja, brukar ni inspirera varandra och/eller diskutera ämnet med varandra? 

• Hur tänker du kring att andra människor konsumerar utan eftertänksamhet?  

-      Har du sådana människor i din närhet?  

 

MOTIV TILL ATT VÄLJA ALTERNATIV KONSUMTION ELLER MINIMALISM 

• Vad fick dig att “tänka om” vad gäller konsumtion?  

• Vad/vilka är ditt/dina främsta motiv till att inte överkonsumera? 

-       Varför är just de viktiga? 

• Finns det någonting, enligt dig, som inte går att köpa för pengar och i så fall vad? 

-       Hur får man istället tag på detta? 

• Hur avgör du när och att du är i behov av att konsumera, finns det någon rutin för detta? 



 

• När du väl behöver konsumera, har exempelvis kvalité, Fair Trade, ekologisk bomull, 

produktmärken, second-hand osv. betydelse för dig? 

 

IDENTITETSSKAPANDE OCH TINGENS BETYDELSE 

• Identifierar du dig med din livsstil? 

-       På vilket sätt? 

• Är det viktigt för dig att förmedla ditt sätt att leva/konsumera till andra? 

-      Varför? / Varför inte? 

-      På vilket sätt gör du det?  

• Hur tror du att andra ser på din livsstil/ditt sätt att konsumera? 

-       Hur påverkar det dig? 

• Hur vill du framställa dig själv och uppfattas av andra?  

• När du väl konsumerar, vad konsumerar du då?  

-      Har du någon “akilleshäl” inom konsumtion? Berätta. 

-      Vad händer med redan befintliga ägodelar när du inhandlat nya? 

• Hur skulle du beskriva din relation till ting/ägodelar? 

-      Finns det några ting/ägodelar som du värdesätter?  

-      Om ja, vad är det för saker och varför / Om nej, varför inte?  

• Om du får en gåva du inte tycker om, vad gör du då?  

• Finns det andra sätt eller områden du är återhållsam på än enbart konsumtion?  

• På vilket sätt påverkar frestelser/reklam och sociala media dig när det gäller exempelvis 

kroppsideal, framtidsplaner, livsstil, resor, matvanor, träning, hälsa, shopping etc.?  

 

UPPLEVDA FÖRDELAR OCH NACKDELAR 

• Har du någonsin tvekat på din livsstil? 

-      Varför/varför inte?                  

• Vilka positiva effekter/aspekter har du upplevt med ditt sätt att konsumera/din 

minimalistiska livsstil?  

• Vilka svårigheter har du upplevt med ditt sätt att konsumera/din minimalistiska livsstil? 

-       Om relevant: hur hanterar du dessa? 

• Har ditt inre välmående förändrats sedan du slutade överkonsumera? 

-      På vilket sätt?  

• Berätta hur din alternativa konsumtion/minimalistiska livsstil ter sig praktiskt för dig.  

• Anser du att valet av denna livsstil är tillgänglig för alla? (oavsett land, bakgrund, 

ekonomisk kapacitet osv.) 

 

AVSLUTNING  

• Här kommer en stor fråga - svara det som ligger dig närmast/det du först kommer att 

tänka på: Vad tror du skulle hända om människor slutade konsumera “mer än det som 

är nödvändigt”? 

• Är det något du vill tillägga?  

 

Tack för din medverkan! 



 

BILAGA 2 - ANNONS 

INTERVJUPERSONER TILL C-UPPSATS SÖKES! (gilla, tagga, dela) 

Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle där människor inte längre ses som enbart medborgare 

utan huvudsakligen som konsumenter. Vi överöses ständigt med nya produkter som via 

marknadsföring och influensers skapar ett begär att konsumera. I våra hem finner vi överfulla 

garderober men inget att ha på oss, dubbla uppsättningar av hushållsgeråd och diverse 

teknikprylar. 

 

Vi söker därför dig som ser dig själv som "minimalist" och/eller "alternativ konsument" där du 

gjort ett medvetet val att avstå från denna konsumtionshets och påhittade begär genom att 

exempelvis upprätta “köpstopp”, bojkotta masskonsumtion eller liknande. Vi vill undersöka 

ditt/dina motiv till att välja denna typ av livsstil eller sätt att konsumera. Kan du tänka dig att 

ställa upp på en intervju, alternativt känner någon som passar in på denna beskrivning? Tveka 

inte att höra av dig till oss. 

 

Vänligen kontakta oss via: annelisandracuppsats@gmail.com 

Tack på förhand! 
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