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i stället av en längtan att få 
höra till och bli bekräftade. 
Människans grundläggande 
strävan är att få höra till en 
grupp och forma en tydlig 
identitet, vårt inre flockdjur 
gör sig ständigt påmint. Ge-
nom saker bygger vi våra 
jag, de blir rekvisita för be-
rättelsen om oss själva.  

– Det är viktigt att förstå 
att det alltid finns ett sym-
bolspråk i vår konsumtion. 
De konsumtionsval vi gör 
berättar något om vilka vi 
är, vilka vi varit och vilka vi 
vill bli. Bara något så var-
dagligt enkelt som vilket 
kaffe vi väljer att dricka ur 
kaffeautomaten säger något 
om vilka vi är, säger Jacob 
Östberg.

Konsumtionskulturen om-
gärdar oss genom att re-
klammakare hela tiden be-
rättar för oss varför vi behö-
ver olika produkter och 
tjänster för att vara dem vi 
vill vara och att vi aldrig ska 
känna oss nöjda i tillvaron. 
Genom traditionella och so-
ciala medier möts vi stän-
digt av tusentals reklam-
budskap. 

Då vi inom konsumtions-
samhället i allt högre grad 
skapar oss själva genom det 
vi köper så styrs vi allt min-
dre av traditioner, familje-
tillhörighet och social klass. 

Den amerikanske histori-
kern Christopher Lasch be-
skriver det som att konsum-
tionsmänniskan självupp-
taget lever i nuet och i pas-
sionen utan någon som 
helst tanke på dem som levt 
eller på dem som kommer 
efter.

Katarina Graffman och Ja-
cob Östberg konstaterar att 
konsumtionssamhällets in-
dividualism är en chimär; ju 
mer individualistiskt en 
kultur är desto större behov 
av flocken. Tidigare under-
hölls våra sociala bygemen-
skaper och trygga samman-
hang på kyrkbacken efter 
gudstjänsten, dagens män-
niska söker fortfarande ef-
ter de trygga sammanhang-
en, men finner dem nu ge-
nom konsumtion.

Exempelvis har den 
svenska modeforskaren 
Emma Lindblad visat hur 
mycket kunskap, tid och en-
gagemang det krävs av 
människor att vara ”vanli-
ga” i dagens samhälle, det 
gäller att varken sticka ut 
som extravagant eller kuf-
isk. Inte minst bland ungdo-
mar blir det allt viktigare, 
trots tidens tal om mångfald 
är normalitet kanske mer ef-
tersträvat än någonsin.

Framför allt är unga 
människor präglade av kon-

sumtionssamhället på ett 
vis som ingen tidigare gene-
ration varit. De är i en stän-
dig process att omdefiniera 
sig själva och anpassa sig till 
marknadssamhället kon-
stanta omvälvningar. Det 
mesta tyder också på att de 
unga, den konstant upp-
kopplade ”smartphone-ge-
nerationen” har ett starkare 
flockbeteende. Den antro-
pologiska forskningen tyder 
på att beskrivningen av 
ungdomar som individua-
listiska bör tas med en nypa 
salt, i stället håller indivi-
den på att helt underordnas 
gruppen, det är vad kollek-
tivet tycker som räknas 
och som blir avgörande för 
vilka konsumtionsval som 
görs. I sociala medier sam-
las dessa grupper kring bud-
skap som de tycker är vikti-
ga och skapar ekokammare 
som svetsar samman dem 
och dit människor söker sig 
för att få bli bekräftade. Vi 
väljer nu våra gemenskaper 
och fäster vikt vid att vi kan 
välja bort umgänget och 
mötet med människor som 
inte delar samma världs-
uppfattning som oss själva, 
människor som tycker an-
norlunda och söker andra 
gemenskaper möts med 
oförstående och förakt. 

– Det vi kan se är att det 
här är starkare hos de unga 

och det väcker funderingar 
om framtiden. Kommer de 
ens att kunna fatta själv-
ständiga val när saker och 
ting ställs på sin spets? säger 
Katarina Graffman.

Den polsk-brittiske socio-
logen Zygmunt Bauman 
hävdade att vår tid präglas 
av en sorts flyktighet som 
nu gör att de institutioner 
som burit våra samhällen 
ifrågasätts, försvagas och 
rent av rämnar.

Samtidigt innebär det allt 
mer flytande samhället i 
ständig förändring att vissa 
söker sig till mer fasta sam-
manhang. Katarina Graff-
man och Jacob Östberg ser 
en reaktion mot det flyktiga 
i det uppsving som höger-
populistisk nationalism och 
religiös fundamentalism 
fått senare år, en växande 
kraft världen över där 
människor längtar tillbaka 
till ett tryggt förflutet, en fö-
reställd guldålder.

– Människor letar efter 
något tryggt att hålla fast 
vid. Det kan vara att måla 
upp ett idealt förflutet som 
aldrig riktigt funnit, ett 
1950-talets folkhem där 
hemmafrun lagar mat och 
bakar om dagarna och man-
nen kommer hem nöjd efter 
en dags hårt arbete, säger 
Jacob Östberg.  

– Det är precis samma me-
kanismer som får vissa 
människor att längta efter 
kalifatet, säger Katarina 
Graffman.

De båda är övertygade om 
att konsumtionssamhället 
är här för att stanna.

– Under överskådlig fram-
tid i alla fall, för hela vår 
samhällsstruktur bygger på 
ständig tillväxt och det krä-
ver ständig konsumtion, sä-
ger Jacob Östberg.
Trots tal om grön tillväxt 
tycks inte samhällsutveck-
ling bli mer miljövänlig, 
mycket litet återvinns 
fortfarande och vår ökade 
elektronikkonsumtion 
drar också allt mer energi. 
Kommer planeten att mäk-
ta med att vi fortsätter att 
öka vår konsumtion?

– Nej, alla som vet något 
om dess konsekvenser häv-
dar att vi inte kommer kun-
na fortsätta på det här viset. 
Det intressanta är att vi i dag 
tror att det ska gå att lösa ge-
nom ändrade konsumtions-
vanor eller informerade 
konsumenter. Om svenskar 
informeras om miljökon-
sekvenserna av sina flygre-
sor kommer de dra ner på 
dem eller avstå flyget, men 
ingenting tyder på att vi fak-
tiskt gör det. Det kommer 
att krävas en mycket radikal 
politik för att hindra vår 

överkonsumtion, säger Ja-
cob Östberg.

– I dag försöker man lägga 
problemet på enskilda indi-
vider och moralisera över 
konsumtionsval som männ-
iskor gör. Det blir en klass-
fråga och det enda sättet att 
komma tillrätta med det är i 
så fall att inför kvoter för 
hur mycket man får handla, 
en sorts motbok för kon-
sumtion.

 Ett andningshål eller väg ut 
ur konsumtionskulturen ser 
Katarina Graffman och Ja-
cob Östberg i den tyske psy-
koanalytikern och filosofen 
Erich Fromms tänkande. 
Han önskar att vi går från 
”ägandets livsform” där vi 
tillförskansar oss allt mer 
prylar och förstör vår pla-
net, till ett ”varandets livs-
form” som han hävdar är 
vår egentliga natur. Den 
livsform vi nu tagit hotar 
genom överutnyttjande av 
jordens resurser och miljö-
förstöring som hotar livet 
självt. Samtidigt tycks vi in-
te bli lyckligare av fler saker, 
samtida forskning visar att 
människor som köper sig 
tid för att kunna vara mer 
med nära och kära i stället 
för att skaffa prylar blir lyck-
ligare.

Erik Jersenius

Ny romansvit  
av Alakoski
Litteratur  Hösten 2019 
publiceras den första delen 
i författaren Susanna Ala-
koskis kommande roman-
svit, i fyra delar, om den 
kvinnliga arbetarklassen.  
I böckerna får läsaren följa 
fyra generationer kvinnor 
– mödrar och döttrar  
– i Finland och Sverige.

”Det är mitt djupa intres-
se för den kvinnliga arbe-
tarklassen – både bild-
ningshungern och det hår-
da slit som snöpt dess strä-
van – som påbörjat hela 
processen. Spänningen 
kommer att ligga i kvinno-
världen, hur kvinnoliven 
påverkas av ett stort tryck 
utifrån, var sig det är poli-
tik, moral, kyrka, lagar, 
krig, högkonjunkturer, låg-
konjunkturer, väder eller 
vind”, säger Susanna Ala-
koski enligt ett pressmed-
delande från förlaget Natur 
& Kultur. (TT)

Författaren Susanna Alakoski. 
 FOTO: MAJA SUSLIN / TT

Konsumtionsmännis-
kan är här för att 
stanna. Det är inte 
överlagda val och ra-
tionalitet som styr 
henne, utan en köp-
lust som drivs av 
flockbeteende i en 
ständig jakt på be-
kräftelse och längtan 
efter att få höra till.

I den nya boken  
”Vi är vad vi köper” 
skildrar antropologen 
Katarina Graffman 
och ekonomiforska-
ren Jacob Östberg 
den varelse vi ut-
vecklats till.

En gång i tiden fanns Homo 
sapiens, den tänkande män-
niskan, hon som utvecklade 
de rika och sammansatta 
samhället och kulturer vi än 
lever i, med dess storslagna 
religiösa system, rika littera-
tur, konst, vetenskap och 
skarpa tänkande. Under mo-
dernismen och industrialis-
men reducerades hon till 
Homo economicus, en var-
else som helt kännetecknas 
av sin förmåga att fördela 
tid, arbete och resurser för 
att uppnå ekonomisk nytta. 
Numera kallas hon Homo 
consumericus och är ett vä-
sen som huvudsakligen ex-
isterar genom att konsume-
ra.

Vanligen brukar västvärl-
dens konsumtionsrevolu-
tion förläggas till 1700- och 
1800-talet, att det var ge-
nom industrialismen som 
masskonsumtionen upp-
stod, men i själva verket har 
vår konsumtionskultur varit 
i vardande sedan 1500-talet 
och det är en ständig mänsk-
lig strävan efter fler saker 
som drivit fram den. Det var 
då den globala handeln bör-
jade utvecklas. Varor som 
kaffe, kryddor, bomull, 
porslin och färgämnen blev 
plötsligt tillgängliga för allt 
fler och blev med tiden min-
dre exotiska.

Fram till 1600-talet be-
traktades konsumtion ändå 
som något direkt farligt för 
människan. De gamla lärda 
grekerna, som Platon, hade 
varnat för att ökad konsum-
tion och materialism får 
samhällsupplösande följ-
der, förvrida huvudet på 
folk, grumla förnuft och för-
därva karaktären. Så när 
konsumtionsmöjligheterna 
ökade i Europa och dess ko-

lonier stramades den åt ge-
nom olika bestämmelser 
och begränsningar. Det var 
också ett sätt att försöka få 
befolkningarna att handla 
och konsumera lokalprodu-
cerade varor.

Men samtidigt hördes rös-
ter som hävdade att alla 
dessa varor måste vara av 
Guds vilja, liksom våra be-
gär efter dem. Under 
1700-talets mitt argumente-
rade den skotske filosofen 
och nationalekonomen Da-
vid Hume för att ökad kon-
sumtion gjorde samhällen 
rikare, starkare och mer ci-
viliserade. Med industrialis-
men startar sedan en svår-
hejdad utveckling och efter 
andra världskriget etableras 
tydligt överflöds- och kon-
sumtionssamhället. Urbani-
sering och ständigt förbätt-
rade kommunikationer gjor-
de att världsbilden vidga-
des, liksom konsumtionsal-
ternativen.  

Var 35:e år har konsumtio-
nen fördubblats och under 
1900-talet har varje genera-
tion dubblerat sin materiel-
la standard gentemot den 
föregående. I Sverige har 
konsumtionen ökat med 23 
procent under bara de se-
naste decenniet. Vårt begär 
efter saker tycks aldrig ta 

slut och vårt handlande 
tycks allt mindre vara ett 
medel för att uppnå andra 
värden, utan något som vi 
eftersträvar i sig.  

– Människan har alltid va-
rit materialistisk, men det 
som har hänt under de se-
naste årtiondena är att 
marknaden trängt in i alla li-
vets områden, konsumtio-
nen präglar precis allt vi gör, 
säger Jacob Östberg.

– Det har i vår kultur alltid 
funnits en kritik mot kon-
sumtion och gör det nu ock-
så. Det har också gjort att 
det blivit närmast tabu att 
prata om att konsumtionen 
faktiskt också är en viktig 
del av vilka vi är. Rent antro-
pologiskt sett det många an-
dra kulturer där konsumtio-
nen inte är alls lika skam-
fylld, där man är väldigt öp-
pen med sin materialism 
och stolt över de saker man 
har, säger Katarina Graff-
man.

Det var utifrån deras intres-
se för konsumtionskultur 
och konsumentbeteenden 
som Katarina Graffman och 
Jacob Östberg lärde känna 
varandra när de möttes på 
samma konferenser och se-
minarier. Katarina Graffman 
är doktor i kulturantropolo-
gi och har under två decen-
nier hjälpt företag att förstå 

konsumtionskultur. Jacob 
Östberg är professor i re-
klam och pr på Stockholms 
universitet och är en av en 
liten skara ekonomiforskare 
i världen som studerar kon-
sumtionskultur och formu-
lerar teorier om den. Med ti-
den har de sett hur deras oli-
ka perspektiv och analyser 
har kompletterat och flutit 
in i varandra. Det har nu lett 
till boken ”Vi är vad vi kö-
per?” i vilken de beskriver 
den konsumtionskultur vi 
lever i och ser att den klas-
siska nationalekonomins 
antaganden är otillräckliga 
för att förklara den.

Under 1700-talet och inför 
industrialismens stora ge-
nombrott på 1800-talet for-
mulerade den skotske filo-
sofen och nationalekono-
men Adam Smith sina teo-
rier om att ekonomisk ratio-
nalitet uppnås genom en fri 
marknad. Han gav liknelsen 
namnet en ”osynlig hand”, 
en magisk kraft som förde-
lar resurser rätt på en mark-
nad med fria och välinfor-
merade konsumenter som 
när de handlar uifrån egen-
intresse kommer att föra oss 
mot ett bättre samhälle. 

En bärande tanke inom 
ekonomisk teori är Homo 
economicus, den ekonomis-
ka människan, som genom 

sin valfrihet på marknaden 
blir en nyttomaximerare. 
Dessa tankar mynnade ut i 
den större idérörelse som 
har kommit att kallas upp-
lysningen. Genom de stora 
naturvetenskapliga fram-
stegen på 1600-talet tappa-
de religiösa doktriner och 
folktro mark i förhållande 
till det som betecknades 
som förnuft. En tanke om 
att vi på vetenskaplig väg 
kan utforska den verklighet 
vi lever i och på så vis kan vi 
också kontrollera och för-
ändra den.

En central tänkare  för den-
na rationalism var den fran-
ske filosofen Renée Descar-
tes som formulerar den be-
römda satsen ”cogito ergo 
sum”, ”jag tänker, alltså är 
jag”. Människan börjar nu 
förstås som en rationell var-
else, eller snarare ett sinne, 
och den fysiska kroppen 
med dess begär som något 
underordnat vårt förstånd 
och omdöme.

Med tiden har forskning 
visat att vi konsumtions-
människor sällan, om alls 
fungerar på det viset. Dels är 
vi inte alltid bra informera-
de eller ens särskilt bryd-
da om att bli det. Dessutom 
visar studier att ytterst få av 
oss tänker i renodlat egenin-
tresse, vår konsumtion styrs 

Flockbeteendet   driver vår köplust

Vi har utvecklats till Homo consumericus, konsumtionsmänniskan och hon tycks vara här för att stanna.  FOTO: TONy PerSSON Antropologen Katarina Graffman och ekonomiforskaren Jacob Östberg har skrivit boken ”Vi är vad vi köper”.  FOTO: erIk JerSeNIUS


