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Abstract 
 
In this thesis I try to examine the consumtion among  people that are retired and therefore can be considered as 
being in the third age. This studie is carried out in Norrköping, with interviews of people living in or close to 
Norrköping. I have used theories about the third age, consumtion and the space of the city. I have examined the 
importance of the city space as a meeting place and where the elderly buy the things they need for there everyday life. 
I also try to examine if the things they buy has an importance that goes beyond the immediate use, such as 
communicating a persons status to others. Morever I discuss if the older people feel at that the city is a place for 
them, or if they consider it as being a place for younger people. 
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Konsumtion i den tredje åldern 

Inledning 
En av de viktigaste händelserna i utvecklingen av konsumtionskulturen var  utvecklingen av 
varuhusen i mitten av 1900-talet. Detta berodde på förändringar i produktionen. Fabrikerna 
kunde producera mer varor än vad som någonsin kunde göras med handkraft. Detta ledde till att 
affärerna var tvungna att bli mer effektiva för att kunna sälja mer varor. Industrialiseringen 
befrämjade stora varuhus där nästan vad som helst fanns att köpa. Handlandet förändrades i 
varuhusen. Det var fasta priser, vem som helst hade rätt att besöka dem och allas pengar var lika 
mycket värda.1

 

Shoppers changed from active hagglers, who would only go into a shop if they needed 
something, to passive accepters of fixed price, who could freely circulate among commodities 
without being obliged to buy.2

 
Alla olika klasser av folket hade rätt att besöka varuhusen, och varje samhällsklass kunde genom 
detta konsumera på sitt eget sätt, vilket har kallats demokratiseringen av lyx. Denna fras är i viss 
mån vilseledande, eftersom de övre klasserna fortsatte på sitt eget lyxiga vis utan att behöva 
varuhusen. Arbetarklassen kunde givetvis besöka varuhusen, även om de antagligen tittade mer 
än vad de handlade. Den tänkta marknaden för varuhusen var medelklassen, och det fanns 
speciella orsaker som gjorde att medelklassen och varuhusen passade vararandra så bra. 
Varuhusen uppstod i en tid när medelklassen växte snabbt beroende på skapandet av nya 
institutioner och omarbetning av gamla. Professionaliseringen och byråkratiseringen av offentlig 
och privat administration gjorde att många nya tjänstemannajobb skapades. Nya klasser tenderar 
att vara väldigt osäkra på vilka de är och var de står i samhället. De visste att de inte var en del av 
aristokratin eller borgarklassen, men inte heller av arbetarklassen. Eftersom de inte ville förväxlas 
med arbetarklassen och inte heller kunde vara en av borgarklassen, så blev varuhusen den 
perfekta lösningen. Där fanns varor som de hade råd med, men som var exponerade på ett sådant 
smart sätt att de andades lyx. Eftersom medelklassen ännu inte hade format sin identitet, så blev 
de målet för varuhusen som kunde ge dem identitet genom konsumtion. I varuhusen kunde de 
köpa status från hyllan. Eftersom medelklassen var ett urbant fenomen, så blev sättet på vilket 
man framställde sig viktigt. Så människorna i medelklassen blev särskilt uppmärksam på hur de 
framställde sig, och här kunde varuhusen förse dem med allt de behövde.3

 

                                                 
1 Peter Corrigan, The sociology of consumption (London, 1997), s. 50 
2 Ibid., s. 50 
3 Ibid., s. 59 ff 
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En orsak till att framförallt medelklasskvinnor gillade varuhusen var att de var en allmän plats 
främst för kvinnor. Kvinnorna hade fram till dess varit hänvisade till familjesfären. Tidigare 
kunde kvinnorna göra sina inköp i det lokala grannskapet, och träffa folk som de redan kände. 
Även om detta hade sina positiva sidor, kunde det också vara begränsande. Varuhusen gjorde det 
möjligt inte bara att komma ifrån familjesfären, utan också grannskapet, och byta ut nöjena och 
begränsningarna i det lokala grannskapet till de annorlunda nöjen och restriktioner inom den 
grupp av främlingar som besökte stadens centrum. De flesta som slipper begränsningarna i 
hemmiljön känner säkert en frihet att vilja experimentera, och varuhusen uppmuntrade folk att 
prova på nya saker. Det fanns också en viss frihet från män i varuhusen, vilket måste ha varit 
tilltalande till kvinnorna som kände en nervositet på gatorna som kännetecknades av manlig 
närvaro. Det kanske går att dra det så långt som att säga att varuhusen möjliggjorde en kvinnlig 
allmänhet. Att köpa saker blev det mest synliga exemplet på kvinnlig frigörelse. För fler och fler 
kvinnor så blev varuhusen motsvarigheten till herrklubbarna i stadens centrum. En del affärer 
tillhandahöll till och med mötesrum gratis för kvinnliga organisationer. Genom detta så spelade 
varuhusen en roll i den kvinnliga frigörelsen.4 Staden det offentliga rummet och konsumtion är 
alltså relaterade till varandra. 
 
Under hela efterkrigstiden har stadskärnornas handel och därtill kopplad service förlorat 
marknadsandelar. Under slutet av 1980-talet och under 1990-talet har satsningen på 
stadskärnorna och deras handel ökat. År 2003 lät Norrköpings kommun göra en 
detaljhandelsutredning, vilken ska utgöra underlaget för kommunens handelspolicy. 
Handelspolicyn ska sedan ingå i översiktsplanen för Norrköpings kommun. Det övergripande 
målet för kommunens detaljhandelsstruktur ska vara ”tillväxt i balans”. Begreppet tillväxt ska 
tolkas som något som leder till stabila förutsättningar för Norrköpings detaljhandel, ett 
mångfaldigt utbud av kvalitet, priser och mötesplatser, och regional dominans för Norrköping 
som handelsort. Begreppet balans ska tolkas som att tillväxten inte får äventyra rimligt god 
närservice. Till exempel så ska flertalet norrköpingsbor ha en bra dagligvarubutik inom gång- eller 
cykelavstånd. I begreppet balans ingår även miljön, exempelvis så ska inte trafikmiljön i något 
väsentligt avseende försämras. Fem olika framtidsscenarion för handeln har utvärderats. Det 
scenario som sedan valdes innebär en satsning på city och externhandel för tillväxt, med en 
bevakning av att kvaliteten på stadsdelscentra och närservice hålls uppe.5

 
Vilka kvaliteter och unika möjligheter är det då som en bra stadskärna har? En varierad miljö, 
som rätt tillvaratagen är trivsammare än de flesta köpcentrum. Vidare är det oftast den bästa 
platsen för i regionen för möten mellan människor på gator och torg, i restauranger och kaféer 
etc. Det är också oftast den bästa miljön i regionen för så kallad upplevelsehandel, exempelvis 
kläder, skor och ”lätt” heminredning. En annan viktig aspekt är att nöjen och kultur ofta fungerar 

                                                 
4 Corrigan, s. 60 ff 
5 Norrköpings kommun, detaljhandelspolicy 
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mycket bra i stadskärnan. För att detta ska fungera krävs bra allmänna kommunikationer och bra 
parkeringsmöjligheter. Stadskärnan fungerar som ett hållbart koncept därför att den tidsmässigt 
ligger nära en stor del av människors bostäder och arbetsplatser, och genom att den ofta är 
flexibelt användningsbar.6

 
Denna uppsats kan ses som en fördjupad undersökning av det scenario som valdes, inriktad mot 
cityhandeln. Den kommer att behandla äldres inställning till konsumtion, företrädesvis i 
stadskärnan, för att kunna se hur de förhåller sig till stadskärnan och vad som kan göra den 
attraktivare som plats för möten, shopping och kultur. De i den grupp som är runt 65 år och har 
eller snart ska gå i pension är intressant att rikta in studien på eftersom de har ekonomiska 
resurser och tid att spendera. I tidningen Supermarket målas en stark konsumentgrupp fram. 
Dagens och morgondagens äldre konsumenter kommer enligt Supermarket att skilja sig från sina 
föregångare. De kommer att bli fler och har pengar att spendera. De äldre lever längre och är 
friskare jämfört med för bara 15-20 år sedan. De har som sagt också kapital, 80 procent av 
samhällets förmögenhet finns hos dem som är över 50 år. De står dessutom för 70 procent av 
köpkraften. Det är inte så konstigt att det är just 30- och 40-talisterna som är en ekonomiskt stark 
grupp. De har betalat av sina lån, barnen har för länge sedan flyttat hemifrån och inkomsterna 
har ökat. Med detta kommer också större möjligheter för rejält sparande som sedan kan 
omvandlas till konsumtion när man har gått i pension. Det är främst bland dem som nu är över 
65 som utvecklingen av materiella tillgångar som bilar, fritidshus och husvagnar har ägt rum. 
Generellt är de också mer kräsna och kvalitetsmedvetna vid inköp. Lågpris är inte lika viktigt för 
seniorer som för exempelvis barnfamiljer. När det gäller inköp av varor är det några faktorer som 
är viktigare än andra för de äldre konsumenterna. Det handlar främst om närhet, service och 
kvalitet. Om dessa krav är uppfyllda är man i regel beredd att betala mer eftersom man har 
pengar.7 Framtidens konsument kommer att bli kunnigare och ställa hårdare krav och bli mer 
otrogen sina invanda inköpsställen än dagens konsumenter. Konsumentgrupperna blir mer 
heterogena med tydligt markerade och mer föränderliga livscykler med väsentligt olika 
efterfrågestrukturer. Detta kommer att ställa krav på detaljhandelns anpassning, som måste finna 
sina kundgrupper och försöka behålla dem. Det kommer att bli mer viktigt att ha rätt kunder, än 
att som idag, ha många kunder.8 Ett syfte med den här studien är att undersöka om de som 
intervjuats i denna studie svarar mot de föreställningar som finns i detaljhandelspolicyn. 
 
Det är möjligt att dela upp konsumenternas nya preferenser i fyra olika kategorier:9

Handla billigt - Ofta livsmedel eller större inköp till hem och hobby. Externa singeletableringar 
står för denna handel 

                                                 
6 Norrköpings kommun, detaljhandelspolicy 
7 Supermarket, nr 1, 2004 
8 Norrköpings kommun, detaljhandelspolicy 
9 Ibid. 
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Handla rationellt – Inköpslistan avhandlas snabbast i ett köpcentrum. Även en stadskärna som är 
lättillgänglig och välplanerad kan platsa här. 
Handla upplevelser – Stadskärnans utbud är i detta fall ännu så länge unikt med sin blandning av 
kultur och handel. Stadens styrka ligger i ett unikt utbud och i en unik miljö. 
Handla på väg till/från arbetet, fritidssyssla etc. – Oftast ren servicehandel i anslutning till allmänna 
färdmedel, på bensinstationer etc. 
Det intressanta för denna studie är den kategori som kallas handla upplevelser. Enligt Veblen så 
är grunden till en persons status i samhället de ekonomiska tillgångarna, och ett sätt att visa upp 
sina tillgångar är genom iögonfallande konsumtion. I en stad, gesellschaft, där de man möter är 
främlingar, till skillnad mot gemeinschaft, där alla känner alla, måste man på något sätt kunna visa 
upp sin ekonomiska styrka. Iögonfallande konsumtion är ett sätt att visa upp sin konsumtion för 
dem som inte vet någonting om en person förutom det de ser.10 Eftersom studien undersöker 
handel i stadskärnan och konsumenternas livsstil, så är stadens kärna med dess utbud av varor, 
upplevelser och möjligheter att visa upp sin konsumtion för andra intressant. 
 

Syfte/Frågeställningar 
Den här studien handlar om äldres konsumtionsvanor, och med äldre menar jag här de som är 
över 65 år och som kan sägas befinna sig i den tredje åldern. Hur ser deras konsumtionsmönster 
ut idag? Hur har det sett ut förut? Hur ser deras föreställningar om framtida konsumtion ut? Vad 
är det de handlar och varför? Vad vill de ha för utbud i stadskärnan, dels vad gäller varor att 
handla, men även övrigt kulturellt utbud? Vad betyder konsumtion för denna grupp? Vad har 
stadens offentliga rum för betydelse? Vad sker där, hur har det förändrats? 
 

Metod 
Studien har utförts med hjälp av intervjuer. Åtta intervjuer har genomförts, dels med enskilda 
personer, och dels som gruppintervjuer. Personerna som har intervjuats är bosatta på olika 
platser i Norrköping och vissa en bit utanför staden. Jag tog kontakt med PRO för att få hjälp 
med att hitta informanter. Det blev en blandning av kvinnliga och manliga informanter, och även 
en viss åldersmässig spridning. Jag gjorde inget egentligt urval, utan det blev mer ett slumpmässigt 
urval där de som ville ställa upp blev intervjuade. 
 
Eftersom detta är en studie av hur personer agerar samt vad stadsrummet och konsumtionen 
betyder för dem så har jag valt intervjuer som datainsamlingsmetod, för att se hur personernas 
handlingsmönster ser ut vad gäller inköp av varor, och var och varför de gör dessa inköp. Jag har 
i min uppsats använt mig av kvalitativa intervjuer, och sedan analyserat intervjuerna med hjälp av 
grounded theory. I intervjuer kan den sociala verkligheten beskrivas av människorna genom att 
                                                 
10 Peter Corrigan, The sociology of consumption (London, 1997), s. 17 
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de delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Man kan på så sätt ta del av deras 
tolkningar av olika skeenden. Intervjun ger upphov till ett mångfacetterat och erfarenhetsnära 
material.11 Intervjun gör det möjligt att få kunskap om mänskligt liv och kulturella mönster som 
endast går att få information om från individen själv. Genom intervjun kan man nå de inre 
världarna, människornas tankar, förhoppningar, funderingar och värderingar. Ett problem med 
kvalitativa intervjuer som metod är den brist på objektivitet som den har kritiserats för. Eftersom 
objektivitet kan vara av olika slag så är det svårt att säga om intervju som vetenskap är objektiv 
eller subjektiv. Frågan om objektivitet måste diskuteras i förhållande till en specifik undersökning 
och på vilka grunder objektiviteten definieras.12 I detta fall är jag intresserad av de intervjuade 
personernas subjektiva uppfattningar, varför frågan om den objektiva verkligheten till viss del 
förlorar sin betydelse. 
 
Jag har valt grounded theory som analysmetod, då det bygger på att försöka förklara och förstå 
grundläggande sociala processer. Även det faktum att det ämnar utforska sociala skeenden och 
inte enskilda personer passar bra in i denna studie.13 Vidare så delar grundad teori vissa 
utgångspunkter med andra kvalitativa forskningsansatser som också passar mycket bra in i detta 
projekt. Dessa innefattar bland annat att utifrån ett helhetsperspektiv försöka förstå hur sociala 
handlingar utspelas i sin naturliga miljö. Det kan också handla om att studera ännu icke 
utforskade områden, eller ge nya perspektiv inom redan utforskade områden.14 En induktiv 
ansats är då naturlig, men grundad teori är också deduktiv eftersom de antaganden som man 
hittar under arbetets gång prövas mot empirin. I grundad teori använder man sig alltså både av en 
induktiv och en deduktiv ansats, som sedan leder till att ny kunskap skapas genom ett 
överraskande förhållande som upptäcks i den induktiva fasen. Grundad teori är en process där 
det induktiva utforskandet leder till en upptäckt som forskaren sedan försöker förklara med hjälp 
av ett teoretiskt antagande som forskaren sedan prövar deduktivt. Grundad teori utgår från 
antagandet att mänskligt beteende skapas i sitt sammanhang, och också därför måste förstås i 
detta sammanhang. Det mänskliga beteendet ska studeras i naturliga situationer. Tanken är att 
utifrån ett helhetsperspektiv studera komplexiteten hos mänskliga fenomen. Utforskandet ska 
leda till nya upptäckter som ska ge nya insikter, istället för att saker tas för givna.15 
Utgångspunkten för denna typ av kvalitativ forskning är ofta, men inte alltid, att utveckla en teori. 
Procedurerna i grounded theory kan användas för andra syften än för teorigenerering.16 Mitt syfte 
i föreliggande uppsats har inte varit att skapa en teori, utan att använda mig av grounded theory 
som analysmetod.  
 
                                                 
11 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 55 
12 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1993), s. 64 ff 
13 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori  (Stockholm, 2003), s. 16 
14 Ibid. 
15 Ibid., s. 13 ff 
16 Anna-Liisa Närvänen, Föreläsning, Linköpings Universitet, Campus Norrköping, 2006-01-21 



 6

Glaser menar att grundad teori ska starta utifrån ett intresse för en forskningsfråga och inte en 
färdig frågeställning, medan Strauss & Corbin understryker vikten av att ha sin utgångspunkt i 
den rätta forskningsfrågan. Detta val beror på om det finns tidigare teorier utifrån vilka man kan 
ställa sina forskningsfrågor deduktivt.17 Eftersom jag här kommer att utgå från tidigare forskning 
och teorier, följer jag Strauss & Corbins variant av grundad teori. Litteratur kan användas som ett 
analytiskt redskap för att stimulera tänkandet kring olika egenskaper och för att ställa 
begreppsmässiga frågor till materialet. Koncept som hämtas från litteraturen kan användas för att 
jämföras med koncept som hittas i materialet. Litteraturen kan också vara användbar för att se 
vad man ska titta efter i sitt material och för att utveckla frågor till informanterna. Den kan också 
användas för att skapa en forskningsfråga som utgångspunkt för en studie. Efter att inledande 
intervjuer gjorts kan man istället använda sig av frågor och koncept som framkommer från det 
analyserade materialet. Efter att datainsamlingen är klar kan litteraturen användas för att 
konfirmera sina upptäckter, eller tvärtom, för att visa på att litteraturen kan vara inkorrekt.18  
 
Jag använder mig av grundad teori utifrån Strauss & Corbin. Sedan Glaser och Strauss utvecklade 
grundad teori har de utvecklat den åt var sitt håll. Man kan problematisera denna utveckling 
genom att diskutera synen på ontologin respektive epistemologin. Med ontologin menas hur 
verkligheten uppfattas, och med epistemologi menas hur vi kan skaffa oss kunskap om denna 
verklighet. Förenklat kan man säga att synen på ontologin kan sträcka sig från att det finns en 
objektiv verklighet och till att verkligheten är språkligt konstruerad, medan synen på 
epistemologin kan sträcka sig från att kunskap är objektiva fakta till att kunskap är subjektivt 
konstruerad. Inom positivismen anser man att verkligheten existerar och kan studeras genom 
objektiva metoder. Inom postpositivismen anser man att det finns en verklighet, men att den är 
så komplex att den är svår att beskriva. Det finns ingen objektiv sanning om verkligheten. Inom 
postmodernismen anser man istället att det inte finns någon objektiv verklighet, utan att det finns 
lika många verkligheter som det finns människor, detta beroende på att verkligheten konstrueras 
av människan. Detta medför också att distinktionen mellan ontologi och epistemologi försvinner. 
Det enda som existerar är kunskapen om verkligheten, inte verkligheten i sig. Många verkligheter 
existerar samtidigt, och det forskaren kan veta om verkligheten är det som skapas mellan 
forskaren och det som studeras. Målet blir alltså att komma fram till en konstruktion som kan 
delas av många och som är mer nyanserad än andra konstruktioner. Grundad teori används 
utifrån många olika sätt att se ontologin och epistemologin. Detta medför att grundad teori 
utformas på olika sätt för olika tillämpningar, vilka alla anser sig använda grundad teori.19

 
Det är inte självklart hur Glasers och Strauss & Corbins olikheter ska kategoriseras, men man 
brukar säga att Glaser mer tillhör det postpositivistiska perspektivet medan Strauss mer tillhör det 

                                                 
17 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori  (Stockholm, 2003), s. 78 
18 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research (London, 1998), s. 47 ff 
19 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 30 ff 
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postmoderna perspektivet. Skillnaden kan ses i hur de anser att teorin skapas. Glaser menar att 
teorin framträder, vilket motsvarar en positivistisk verklighetssyn, medan Strauss menar att teorin 
skapas, vilket motsvarar en postmodernistisk syn. Men när det gäller att skaffa sig kunskap är 
synen det omvända. Glaser menar att det är forskaren som skapar teorin och har rätt att tolka 
sina data. Strauss & Corbin har istället en systematisk modell för hur data ska tolkas, vilken 
bygger på antagandet att alla fenomen uppstår under vissa betingelser som bör klargöras. 20 Inom 
kvalitativ forskning använder forskaren sig själv som ett instrument genom att göra 
observationer. Inom positivistisk forskning ska istället forskarens inflytande vara så litet som 
möjligt och metoden ska göra det möjligt att inhämta och bearbeta data så objektivt som möjligt. 
Grundad teori kan ses som en medelväg där forskaren själv är mätinstrumentet, men där man 
med hjälp av en strukturerad metod mer systematiskt än i en tolkande ansats. Grundad teori kan 
därför sägas ha vissa likheter med en positivistisk ansats, men med kvalitativ inriktning istället för 
kvantitativ.21 Strauss & Corbins variant på grounded theory intar emellertid i flera avseenden ett 
kunskapsrelativistiskt förhållningssätt. 
 
I grundad teori kan datainsamling och analys ske parallellt. Detta tillvägagångssätt har inte jag 
använt mig av, utan jag har istället gjort alla intervjuer först för att sedan analysera dem. Däremot 
har jag följt analysproceduren och försökt uppnå objektivitet och sensitivitet. Objektivitet är 
viktigt för att kunna ha en opartisk och riktig tolkning av händelser i materialet. Sensitivitet är 
viktigt för att kunna uppfatta de subtila nyanserna och för att kunna se kopplingarna mellan olika 
begrepp. Alltså är både objektivitet och sensitivitet viktigt för att kunna göra nya upptäckter i 
materialet. I kvalitativ forskning innebär objektivitet öppenhet, vilja att lyssna och ge en röst åt de 
personer man intervjuar. Det innebär att lyssna på vad andra säger och vad de gör, och att återge 
detta så precist som möjligt. Det innebär också en förståelse, medan man är medveten om att 
forskarens förståelse ofta är baserad på värden och erfarenhet som skiljer sig från 
informanternas.22 Jag försökte att tolka informanternas svar efter deras förutsättningar och 
förförståelse. Även om det givetvis är svårt att gå utanför sin egen roll som forskare och den 
förförståelse man besitter, så får man försöka att sätta sig in i informantens kontext. Att ha 
sensitivitet inför sitt material är att ha insikt i och ge mening åt händelser i materialet. Det innebär 
att se förbi det självklara och försöka upptäcka något nytt. Denna förmåga utvecklas när 
forskaren arbetar med sitt material, gör jämförelser, ställer frågor, och samlar in mer data. Detta 
tycker jag att jag lyckades bra med, allteftersom processen fortgick så hittade jag mer och mer 
intressanta och användbara händelser i materialet. Genom denna växelverkan mellan analys och 
datainsamling kommer betydelser som är svåra att upptäcka i första skedet att framträda. Men 
dessa meningar framträder inte av en slump, utan de framträder i interaktion med forskarens 
tidigare erfarenheter. Vare sig vi vill eller inte så kan vi inte koppla bort de förkunskaper vi 

                                                 
20 Guvå & Hylander, s. 32 
21 Ibid., s. 33 
22 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research (London, 1998), s. 42 ff 
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besitter. De kunskaper som vi har sedan tidigare påverkar vår tolkning, oavsett om vi använder 
dem medvetet eller inte.23 Jag har inte använt analysproceduren strikt som den beskrivs, utan har 
använt den fritt, genom att försöka hitta intressanta händelser i materialet och försökt gruppera 
dem under olika kategorier, som jag sedan har använt mig av när jag skrivit analysen. Det 
begränsade urvalet i denna studie gör att resultatet ska ses utifrån detta faktum. Det innebär att 
resultaten inte ska ses som några generella svar, utan som ett exempel på hur konsumtionen ser 
ut bland äldre. Jag redogör i analysdelen för de kategorier jag har hittat, som exempelvis stadens 
rum. Vissa kategorier har jag valt att knyta till mer teoretiska resonemang, varför vissa delar i 
analysen kan kännas teoretiskt tunga. 
 

Etik 
När det gäller intervjuer är det viktigt att tänka på de etiska aspekterna. Informerat samtycke är en 
viktig del av detta, vilket innebär att intervjupersonerna ska känna till hur studien är upplagd, och 
vilka fördelar och risker som medverkan i studien innebär. Detta innebär också att personerna är 
med frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vidare måste data som 
redovisas i projektet inte kunna kopplas till enskilda personer. Om det skulle bli aktuellt med så 
måste detta godkännas av den intervjuade. Genom att ändra namn och andra identifierande 
faktorer kan sådan identifiering undvikas. I min roll som forskare måste jag även ta hänsyn till de 
konsekvenser som en intervjuundersökning kan medföra för de inblandade. Dels den möjliga 
skada det kan innebära för dem som deltar i undersökningen, men också de fördelar det kan 
innebära att delta. Detta innebär också att jag måste tänka igenom konsekvenserna inte bara för 
de enskilda personerna, utan också för den grupp de representerar.24 När jag frågade om de ville 
ställa upp som informanter så informerade jag dem om studiens syfte och sammanhang. Jag har 
också innan intervjuerna informerat informanterna om att deras medverkan är anonym och att de 
när som helst kan avbryta intervjun. Jag har inte angivit några namn i uppsatsen, vilket gör att 
informanterna förblir anonyma. Innehållet i uppsatsen är inte av sådan art att de som medverkar i 
studien på något sätt skulle kunna komma till skada eller på annat sätt komma i dålig dager på 
grund av deras medverkan.  
 

Teoretiska referensramar 
Eftersom mina frågeställningar berör konsumtionsmönster och konsumtionens betydelse för en 
viss åldersgrupp, så är teorier om livsfaser och dess förändringar av relevans, främst Peter Lasletts 
teori om den tredje åldern. Även teorier om konsumtionskultur, identitet och det postmoderna 
samhället är relevanta för denna studie.  
 

                                                 
23 Strauss & Corbin, s. 46 ff 
24 Ibid., s. 107 ff 
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Socialkonstruktionism 
En utgångspunkt i projektet är ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Vivien Burr försöker i sin bok 
Social constructionism ge en definition av vad socialkonstruktionism är. Enligt henne går det inte att 
ge ett entydigt svar på den frågan, eftersom det inte finns någon definition som skulle kunna 
innefatta alla de författare som kallar sig socialkonstruktionister. Istället är det frågan om 
återkommande likheter som binder dem samman under titeln socialkonstruktionism. Burr 
använder sig av fyra punkter för att beskriva dessa likheter. För det första anser Burr att ett 
kritiskt förhållningssätt gentemot sådant som är taget för givet är något som förenar. Vi ska vara 
kritiska mot vårt sätt att förstå omvärlden och oss själva. Detta betyder att vi ska vara kritiska mot 
uppfattningen att våra observationer av omvärlden ger oss svaret på hur den fungerar, dvs att 
ifrågasätta att kunskap baseras på en objektiv uppfattning om omvärlden. Detta i motsats till 
positivismen i traditionell vetenskap som anser att omvärldens rätta jag kan förstås genom 
observationer, och att det som existerar är det som vi uppfattar existerar.25

 

Social constructionism cautions us to be ever suspicious of our assumptions about how the 
world appears to be. This means that the categories with which we as human beings apprehend 
the world do not necessarily refer to real divisions.26

 
För det andra anser Burr att vi måste sätta in vår förståelse av världen i en historisk och kulturell 
kontext. Vår förståelse av världen är beroende på i vilken historisk och kulturell kontext den är 
skapad, och den är också en produkt av denna kontext och de ekonomiska och sociala 
förutsättningar som gällde då. Detta betyder också att vi inte ska se vår förståelse av världen som 
bättre än någon annan. Det tredje argumentet som Burr lyfter fram är hur kunskap skapas i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Eftersom kunskapen inte kommer från hur omvärlden är 
skapad, skapas kunskap i interaktionen mellan människor. Det är i vår dagliga kontakt med andra 
människor som kunskapen skapas och förs vidare. Därför är språket och social interaktion viktigt 
för socialkonstruktionister. Det som vi ser som sanning är därför de accepterade sätt att förstå 
världen. För det fjärde så kan dessa förståelser av världen förekomma i en mängd olika former, 
eftersom de är resultatet av överenskommelser mellan människor. Dessa kunskaper resulterar 
också i olika sociala beteenden. Vår förståelse av världen tillåter därför vissa beteenden, medan 
andra inte anses vara tillåtna. Detta för med sig att våra sätt att se på verkligheten också för med 
sig makt, eftersom de tillåter vissa beteenden men inte andra.27 Det socialkonstruktionistiska 
synsättet kan kopplas till konsumtion. Vi måste sätta in vår konsumtion i vår tidsmässiga och 
kulturella kontext och se den utifrån de sociala och ekonomiska förutsättningar som finns idag. 
Vi kan också koppla samman konsumtionen med livsstil. Utvecklingen har skapat en mängd olika 
kunskaper, och utbudet av olika kunskapsområden gör att vi kan välja vilket vi vill använda oss av 
                                                 
25 Viven Burr, Social constructionism (London, 2003), s. 2 ff 
26 Ibid., s. 3 
27 Ibid., s. 3 ff 
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och därigenom också vilken livsstil vi har.28 Livsstil hänger samman med ett kunskapsområde, 
och för att veta vilka varor som ingår i en viss livsstil så behövs dessa kunskaper. 
 
John R. Searle gör i sin bok Konstruktionen av den sociala verkligheten distinktioner som ska underlätta 
för oss läsare att kunna förstå vad vår upplevda verklighet består av. Searle skiljer mellan 
epistemologiskt objektiva och subjektiva fakta, och ontologiskt objektiva och subjektiva fakta. I 
det epistemologiska perspektivet är subjektivt eller objektivt egenskaper hos omdömen. 
Epistemologiskt subjektiva omdömen kallar vi sådant som är beroende av subjektets attityd till 
påståendet i fråga. Vi kan alltså inte avgöra om de är sanna eller falska. När det däremot handlar 
om epistemologiskt objektiva omdömen, handlar det om omdömen som är oberoende av hur ett 
subjekt upplever dem. Ontologiskt objektiva eller subjektiva fakta är egenskaper hos storheter. 
Ontologiskt objektiva storheter ör oberoende av hur ett subjekt uppfattar dem, medan 
ontologiskt subjektiva storheter då följaktligen är beroende av hur ett subjekt uppfattar dem.29

 
Searle gör även en distinktion mellan intrinsikala och iaktagarrelativa drag hos olika föremål. 
Ontologiskt består världen av intrinsikala fakta, som är oberoende av människans 
representationer av dem, men när jag karaktäriserar ett föremål som användbart för ett visst 
ändamål så ger jag det en egenskap som är iaktagarrelativ. Att jag betraktar ett föremål som 
användbart för ett visst ändamål är iaktagarrelativt, men det är också på samma gång en 
epistemologiskt objektivt faktum, på grund av att jag inte är ensam om att anse detta föremål för 
användbart för ett visst ändamål, utan det är ett observerbart faktum. Searle förklarar detta som 
tilldelandet av en funktion till ett föremål. En funktion är aldrig intrinsikal utan alltid 
iaktagarrelativ.30 Searle använder formeln X räknas som Y i kontexten C. I detta fall tilldelas X 
funktionen Y, som går utöver X rent fysiska egenskaper.31

 
Jag anser att Searles resonemang är relevant i en studie om konsumtion och dess sociala 
innebörder. Om vi använder Searles begrepp, tilldelande av en funktion till ett föremål, så är det 
precis vad som händer när varor får egenskaper utöver deras fysiska egenskaper. När vi köper ett 
föremål så gör vi det antagligen för att det är avsett att användas på ett speciellt sätt och för ett 
visst ändamål. Om vi köper en bil så är den avsedd att användas på ett speciellt sätt i ett specifikt 
sammanhang. Men vi gör det också för att det har en annan tilldelad funktion, nämligen den att vi 
kan använda föremålet i fråga för att uttrycka vår känsla för smak eller visa att vi har gott om 
pengar, helt enkelt för att kunna visa vår status. Så ett visst objekt kan ha olika funktioner i olika 
kontexter. Vi kan också se det som ett exempel på att formeln X fungerar som Y i kontexten C 
kan operera på flera nivåer. Ett visst antal delar sammansatta räknas som en bil i kontexten C, 

                                                 
28 Burr, s. 11 ff 
29 John R. Searle, Konstruktionen av den sociala verkligheten (Göteborg, 1999), s. 21 ff 
30 Ibid., s. 23 ff 
31 Ibid., s. 57 ff 
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och bilen kan sedan ses som en statussymbol i kontexten C. Detta implicerar också att när bilen 
ses som en statussymbol i kontexten C, så måste C tidigare ha blivit tilldelad en viss status genom 
att vara Y-term. Detta innebär att varorna räknas som kommunikatörer av status i en viss 
kontext. Liknande resonemang kan också föras om stadsrummet och dess sociala innebörder som 
alltså är något utöver rent fysiska egenskaper. 
 

Stadens rum 
I forskning om staden urskiljer man tre olika historiska tidsperioder. Den förindustriella staden, 
staden i tidig industrialisering och den moderna staden. En annan uppdelning som kan göras är 
den som behandlar uppträdande. Här kan man tala om uppträdandeordning och rumslig ordning. 
Uppträdandeordning handlar om att placera människor med hjälp av deras klädsel, uppträdande 
och andra kännetecken. Den rumsliga ordningen handlar om att få information om en person 
genom att se var han eller hon befinner sig. Med hjälp av dessa två uppdelningar kan man göra en 
historisk analys av stadens sociala liv. Det sociala livet i den förindustriella staden bestod av en 
sammanblandning av människor och aktiviteter. En mängd olika aktiviteter försiggick samtidigt, 
så som handel, tiggeri, nöjen, nyhetsförmedling, undervisning och straff etc. Eftersom 
människorna och deras aktiviteter blandades på gator och torg så bedömdes och placerades 
personerna efter deras yttre olikheter. Deras sociala tillhörighet bedömdes efter deras utseende, 
bedömningen bestämdes utifrån vem någon var istället för var man befann sig.32

 
I industrialismens tidiga skede skedde en förskjutning mot platsen snarare än personen. Staden 
förändrades kraftigt i den tidiga industrialismens tid med kraftig tillväxt och en ny ekonomisk 
ordning. Välbärgade, mindre välbärgade och fattiga blandades, men kom sedan att segregeras. 
Den växande borgarklassen uttryckte behov av att komma ifrån kontakterna med vanligt folk och 
för dem irriterande tilltal från arbetslösa och tiggare. Ett behov av tillbakadragande och av att 
skapa ordning inträdde, och polis och andra skydd mot de farliga klasserna skapades. Därmed 
skapades den urbana offentliga ordning som karaktäriserar den moderna staden. En 
civiliseringens ordning, som i många delar innebär ett undandragande från det offentliga, där 
många aktiviteter har förflyttats till en privat sfär eller en offentlig inomhussfär. Försäljning, 
nyhetsförmedling och straffutövning var bland annat sådant som försvann från stadens offentliga 
miljö. Samtidigt med detta så har också kontrollen över människors aktiviteter ökat, så att 
tillstånd krävs för vissa aktiviteter och vissa har förbjudits.33

 
I den moderna staden är en ganska stor andel av befolkningen sysselsatta med organiserat arbete 
eller organiserad fritid. När människorna ägnar sin tid åt arbete eller skola, och deras fritid är 
organiserad eller ägnas åt hemmet, finns det också mindre tid att spendera på stadens platser. 

                                                 
32 Ulla Jergeby, Offentlig miljö som arena och kuliss (Uppsala, 1996), s. 23 
33 Ibid. 
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Men detta betyder inte att människor inte använder de offentliga platserna. Vuxna träffas 
utomhus och barnen leker, men aktiviteterna har sin givna plats. Förutom att de privata rummen 
har ökat i betydelse inomhus och utomhus, ger också platser som parker och lekplatser 
anvisningar om och reglerar specifika aktiviteter till specifika platser. Att gå i staden är inte längre 
lika viktigt som det var förut, nu när telefon, bil och post bland andra saker har överbryggat 
avstånden. Segregeringen är också en faktor som påverkar stadens sociala liv. Både 
boendesegregering och kommersiell segregering, som till en stor del kännetecknar den 
västerländska moderna staden, påverkar det sociala livet. Samtidigt med denna utveckling mot en 
specialisering av platser, har ett ökat välstånd och massproduktion medfört att människor blir allt 
mer lika varandra. Det blir inte längre möjligt att genom att iaktta en persons uppträdande se dess 
identitet. Människan i staden använder i större utsträckning platsen istället för en persons 
uppträdande för att bestämma vem som är en främling. I den förindustriella staden bestämdes 
människan av vad hon bar, i den moderna staden av var hon står.34

 
Det som håller staden levande är enligt Jane Jacobs dess variation.35 Det måste finnas anledningar 
för människorna att röra sig i staden under olika tider på dygnet. Olika delar av staden måste ha 
ett eller helst flera olika användningsområden. Hon skriver: 
 

It is so easy to fall into the trap of contemplating a city’s uses one at a time, by categories.  
Indeed, just this – analysis of cities, use by use - has become a customary planning tactic. The 
findings of various categories of use are then put together into ”broad, overall pictures”. […] 
To understand cities, we have to deal outright with combinations or mixtures of uses, not 
separate uses, as the essential phenomena. 36

 
Bostäder, arbetsplatser och nöjeskvarter ska blandas. Affärsrörelser får gärna vara av det mindre 
slaget, specialiserade på en specifik uppgift istället för stora köpcentra där allt ryms under ett tak. 
Det ger människorna möjlighet att röra sig på trottoarerna mellan affärerna. Människor som rör 
sig i staden håller koll på varandra och förebygger att brottsliga handlingar kan utföras. Jacobs 
påpekar vidare att kvarteren inte får vara för stora och att gatorna inte ska vara för långa.37 Det 
måste finnas gathörn att runda, stilla nyfikenheten av vad som finns bakom nästa hus. Det bör 
även finnas en viss koncentration av folk, området får inte vara för glest befolkat. Jacobs gör en 
tydlig distinktion mellan tättbefolkat och överbefolkat. Hon tycker att dessa begrepp har en 
tendens att blandas ihop och användas tillsammans. Om ett område består av många lägenheter 
och det bor många personer på en viss yta så är det tättbefolkat. Om det däremot bor många 
personer i varje lägenhet, mer än vad som kan anses vara lämpligt, så är området överbefolkat.38 

                                                 
34 Jergeby, s. 23 ff 
35 Jane Jacobs, The death and life of great american cities (New York, 1961), s. 144 
36 Ibid., s. 144 ff 
37 Ibid., s. 178 
38 Ibid., s. 205 ff 
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Ett stort antal människor inom ett visst område säkerställer att det finns mycket folk som kan 
röra sig ute. Det är även viktigt att ett område består av olika hus av olika ålder.39 Detta för att 
kunna hålla en variation i hyresnivåer. Om denna variation finns, är det en bra förutsättning för 
att personer med olika inkomster och bakgrunder kan bosätta sig i området. Det är en fördel ifall 
människor med olika utbildningar och intressen och som kommer från olika grupperingar i 
samhället kan bo inom samma område. Detta för att undvika segregering i olika former, 
exempelvis etnisk segregering eller segregering av olika inkomstklasser. De sociala sammanhang 
människan deltar i påverkar och skapar en kontextuell effekt på individen.40 Det kan beroende på 
detta vara viktigt att försöka motverka dessa effekter. 
 

Den tredje åldern 
Även ålder och livsfaser är socialt konstruerade. Vi använder åldern i samhället som ett sätt att 
dela in livet i olika livsfaser, där man förväntas vara mogen för vissa steg i livet vid olika ålder. De 
två stadierna i livet som föregår den tredje åldern är barndomen och dess beroende av andra, den 
första åldern, och stadiet av oberoende, där man arbetar och tjänar pengar, den andra åldern. Det 
som kännetecknar den tredje åldern är att personer befinner sig utanför arbetsmarknadens band, 
och kan därför ägna sig åt det man tycker är viktigt, med andra ord en möjlighet att uppfylla sina 
mål i livet.41 Laslett skriver att även om vi inte borde räkna med vår egen tredje ålder baserat på 
hur gamla vi är, så är det ändå så att vi får förutsättningarna för den tredje åldern när vi 
pensionerar oss. Pensionen i sin tur bygger på att den ska inträffa vid en viss ålder. Alltså uppstår 
dessa förutsättningar när vi lämnar vårt yrkesverksamma liv, den andra åldern, och går in i den 
tredje åldern. Längden på den tredje åldern bestäms alltså av när vi går i pension. Vissa har 
möjligheten att kunna välja när de vill gå i pension, men för de flesta så är den bestämd till en viss 
ålder i lagstiftningen. Eftersom det är så att pensionering sker vid en viss ålder, så är livslängden 
efter denna bestämda punkt i livsbanan av avgörande betydelse för den tredje åldern. Livet efter 
den andra åldern måste vara tillräckligt långt för en hel befolkning i en nation, inte bara för de 
tursamma, rika eller högt utbildade.42 En tredje ålder är med andra ord ett tillstånd i samhället 
och en personlig möjlighet för individen i samhället. 
 

The Third Age is not be defined wholly by the calendar nor are its true limits to be reckoned 
by the birthdays. A point in the personal age of an individual, a point personally chosen, rather 
than a marker fixed in the calendar of biological, or of social age has to be the occasion of the 
onset of the Third Age. The Third Age, moreover, is a collective circumstance as well as a 
personal affair. It can only be experienced by an individual in the company of a nationwide 

                                                 
39 Jacobs, s. 187 
40 Per Strömblad, ”Att studera segregationens konsekvenser” i Lena Magnusson (red), Den delade staden (Umeå, 2001), 
s. 158 
41 Michael Bury, ”Health, ageing and the lifecourse” i Simon J. Williams et. al., Health, medicine and society (London, 
2000), s. 91 
42 Peter Laslett, A fresh map of life (Cambridge, 1996), s. 100 
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society of those with the disposition, the freedom and the means to act in the appropriate 
manner. The Third Age, therefore, is an attribute of a population, indeed of a nation, as well as 
of particular men and women. Populations and nations may nevertheless have some, but not 
all, of the characteristics which would enable a full community of the Third Age to exist and to 
flourish within it.43

 
Att möjligheten att kunna leva den tredje åldern ska finnas för varje person som lever tillräckligt 
länge är en grundförutsättning för dess uppkomst. Detta betyder att den tredje åldern endast kan 
finnas när medellivslängden i ett land möjliggör detta. Det är också svårt att specificera när den 
tredje åldern kan anses finnas i ett land. Detta beror på att det tar ett antal år för befolkningen att 
bli medvetna om möjligheten att kunna leva in i den tredje åldern, och att därför kunna planera 
för en sådan framtid. Andra omständigheter som måste finnas, förutom befolkningsmässiga och 
ekonomiska, är att personer har hälsan och inställningen som gör att de kan uppnå den tredje 
åldern.44 I den relativt sett förmögna västvärlden, framförallt bland välbärgade grupper, kan en 
koppling göras mellan den tredje åldern och medelåldern. Pensioneringen som ett sätt att markera 
övergången mellan medelålder och äldre ålder har till viss del förlorat sin betydelse, beroende på 
att den har blivit längre och dess komplexitet har ökat. Faktorer som påverkar detta kan vara 
arbetslöshet, förtidspensionering, egna besparingar eller en kombination av deltidsarbete och 
pension.45

 
Den vanliga uppfattningen om medelåldern som en period av mognad med tydliga fysiska och 
psykiska gränser mellan unga vuxna och äldre har bytts ut mot ett ideal som innefattar en aktiv, 
förlängd medelålder som har mer gemensamt med ungdom än åldrande. Termen medelålder ska 
här ses som en samling ideal som rör sig kring ungdomlighet och dess förmåga att kunna 
förändra på individuell och samhällelig nivå. Det som bidrar till detta är framväxandet av en 
”generationsklyfta” som beror på en brytning med de vanliga uppfattningarna om åldrande, något 
som brukar beskrivas som att frigöra sig från de kronologiska bojorna. Det beror också på en 
lockelse av delade erfarenheter inom en generation som vill finna en gemensam identitet och 
mening. Detta synsätt på medelåldern kan ses som en del av en större process, ofta beskriven 
som ”moderniseringen av åldrande”, vilket innefattar ett avståndstagande från ålderdom genom 
att gränserna för vad som är vuxenlivet blir allt mer otydliga. Denna process har tre tydliga 
tendenser. För det första ett försök att dela på de kulturella band som finns mellan pensionering 
och äldre ålder. Detta innefattar en förändring i att livet efter pensioneringen framställs i positivt 
ungdomliga ordalag. För det andra beror det på den sociala rekonstruktionen av medelåldern, 
som mer blir benämnd som ”mellanåren”. Här finns också en klar åtskillnad från begrepp som 
beroende och maktlöshet. För det tredje en utveckling av medelåldern till olika stadier av tillvaro 
och utveckling och personlig utveckling till följd av olika övergångsperioder. Denna utveckling av 

                                                 
43 Laslett, s. 99 
44 Ibid., s. 100 ff 
45 Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, NISAL 2006:2, s. 40 
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medelåldern innefattar ett individualiserat, biografiskt förhållningssätt som tar hänsyn till den 
mänskliga mångfalden. Detta biografiska och flexibla förhållningssätt är också synbart i det 
faktum att man numer talar om livsbanor istället för livscykler. Medan termen livscykler mer 
betyder bestämda stadier av en persons liv, så står livsbanor för mer flexibla biografiska mönster i 
ett föränderligt socialt system. Detta tillåter ett mer dynamisk förhållningssätt i relationen mellan 
individ, familj, arbete och framhäver möjligheten för medlemmar ur olika generationer att ha 
ömsesidiga relationer över tid.46 Utvecklingen av större självförtroende för konsumtion bland 
äldre, utbredningen av ungdomskultur till äldre, en minskad medelålder för pensionering, och en 
minskad åldersbarriär för medicinsk behandling, visar på förändrade mönster i åldrandet och i 
samhället i stort.47 Michael Bury menar att Peter Lasletts teori om den tredje åldern står för en 
optimistisk syn på åldrandet, men att det också finns en mer pessimistisk syn som 
problematiserar bilden av pensionärstillvaron. Walker i England och Estes i USA har undersökt 
hur ens position i arbetslivet påverkar hur ens ålderdom kommer att se ut. De har kommit fram 
till att ju bättre position en person har på arbetsmarknaden, desto bättre ser deras liv ut efter 
pensioneringen. Pension, boende, inkomst och andra faktorer speglar ens sociala position tidigare 
i livet.48

 
Enligt teorier om det postmoderna samhället sker en avinstitutionalisering och en 
avdifferentiering av livsbanan, med mindre betoning än förr på en bestämd roll för en viss ålder 
och en förutbestämd identitetsutveckling. Det sker även en uppluckring av det som förut kunde 
anses vara ganska väl definierade stadier och det karaktäristiska och de erfarenheter som är 
relaterade till dessa stadier. Det hävdas att i det nutida samhället så blir de vuxna mer lika barn 
och barnen blir mer lika de vuxna. Det blir också en ökad likhet i hur man framställer sig själv, 
gester och hållning, och även i mode och fritidsaktiviteter. Den så kallade privata sfären inom 
familjen blir mindre privat och mindre auktoritär. Genom media får barnen tillgång till sådant 
som förr var dolda aspekter av vuxenlivet.49 Arbetet minskar i betydelse och gränserna mellan de 
olika stadierna i livet suddas allt mer ut. Även här, som i teorierna om den tredje åldern, så 
påpekas möjligheterna att ta sig an olika livsstilar vid olika faser i livet, och de negativa bilderna av 
ålderdomen som hittills har funnits ratas. Även den process som kallas ”infantilisation”, som 
brukar beskriva de äldre som beroende barn, blir i det postmoderna en hyllad och ironisk bild av 
de äldre som motsätter sig ålderdomen.50 Men det är inte säkert att den ungdomlighet som 

                                                 
46 Mike Featherstone & Mike Hepworth, ”The mask of ageing and the postmodern life course” i Mike Featherstone    
et. al. (red), The body : social process and cultural theory (London, 1991), s. 382 ff 
47 Michael Bury, ”Health, ageing and the lifecourse” i Simon J. Williams et. al., Health, medicine and society (London, 
2000), s. 90 
48 Ibid., s. 96 
49 Mike Featherstone & Mike Hepworth, ”The mask of ageing and the postmodern life course” i Mike Featherstone     
et. al. (red), The body : social process and cultural theory (London, 1991), s. 372 
50 Michael Bury, ”Health, ageing and the lifecourse” i Simon J. Williams et. al., Health, medicine and society (London, 
2000), s. 101 
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marknadsförs av konsumtionskulturen bidrar till att den stereotypa bilden av de äldre försvinner, 
utan att den istället förstärks.51

 
Stigmatiseringen av äldre, och även unga, kan förklaras med hjälp av det som kan kallas en 
frånkoppling från samhället, genom en frånvaro av delaktighet i samhället. Varefter en person blir 
äldre så ökar den sociala prestigen och integreringen i samhället blir större. När en person sedan 
blir ”för gammal” för att kunna bidra till samhället så tappar de sin sociala roll och den prestige 
som är sammankopplad med den. Detsamma gäller för unga eftersom det tar tid att bygga upp 
erfarenheter och kapital för att kunna delta i samhället fullt ut. Enligt Pierre Bourdieu så ökar ens 
kapital ekonomiska, kulturella och sociala kapital med ålder, men det avtar också när man blir 
äldre. Det är dock så att olika grupper och klasser kan hantera förlusten av status i samhället på 
olika sätt. Detta beror på att olika klasser har olika mycket av de olika typerna av kapital.52

 

Konsumtionskulturen 
Termen livsstil har en begränsad mening när man talar om det i betydelsen av olika livsstilar hos 
olika grupper i samhället. När man talar om det i samband med konsumtionskultur innebär det 
individualism, ett sätt att uttrycka sig och visa medvetenhet om sin personliga stil. En persons 
kläder, fritidsintressen, hem och bil är ett sätt för en person att visa upp sin känsla för smak och 
stil. Vi rör oss mot ett samhälle utan fasta statusgrupper i vilket användandet av olika livsstilar 
som är knutna till specifika statusgrupper har försvunnit. Denna förändring mot en postmodern 
konsumtionskultur som baseras på ett överflöd av information och spridning av bilder som inte 
kan kategoriseras in i något system som svarar mot fasta sociala kategorier skulle kunna vara ett 
bevis på att denna indelning är betydelselös.53 Det intressanta här är hur konsumtionen kan 
användas för att uttrycka sin egen stil, utan att vara bunden till vissa specifika ramar. Featherstone 
menar att man kan använda sig av två olika fokus vad gäller konsumtionskulturen: 
 

To use the term ’consumer culture’ is to emphasize that the world of goods and their 
principles of structuration are central to the understanding of contemporary society. This 
involves a dual focus: firstly, on the cultural dimension of the economy, the symbolization and 
use of material good as ’communicators’ not just utilities; and secondly, on the economy of 
cultural goods, the market principles of supply, demand, capital accumulation, competition, 
and monopolization which operate within the sphere of lifestyles, cultural goods and 
commodities.54

 

                                                 
51 Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, NISAL 2006:2, s. 42 ff 
52 Mike Featherstone & Mike Hepworth, ”The mask of ageing and the postmodern life course” i Mike Featherstone 
et. al. (red), The body : social process and cultural theory (London, 1991), s. 386 
53 Mike Featherstone, Consumer culture and postmodernism (London, 1991), s. 83 
54 Ibid., s. 84 
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Om vi tittar på den kulturella dimensionen av ekonomin, så är den intressant eftersom den 
innefattar de saker som konsumeras och den betydelse sakerna har, inte bara deras användbarhet, 
utan också som ett sätt att kommunicera sin livsstil. När det gäller livsstil, så kan inte 
konsumtionens praktiker så som planering av inköp, inköp och uppvisande av varorna förklaras 
enbart med hänsyn till varornas bytesvärde och rationell planering av inköpen. De instrumentella 
och uttryckande dimensionerna ska inte ses som två motpoler, utan ska ses som två enheter som 
konsumtionskulturen för samman. Istället för att utan att reflektera över det anamma en speciell 
livsstil, genom vana eller tradition, så gör hjältarna av konsumtionskulturen livsstil till ett 
livsprojekt. De visar sin personlighet och känsla för smak genom den unika sammansättningen av 
varor, kläder, framträdande och kroppsliga hållning, vilket skapar deras livsstil. Människan inom 
konsumtionskulturen är medveten om att det inte enbart är kläderna som berättar något om 
personen, utan även dennes hem, möbler, bil och intressen vilka kan klassificeras som innehav 
eller frånvaro av smak. Tendensen i konsumtionskulturen att särskilja, att uppmuntra olikheten, 
begränsas ändå av det faktum att olikheter måste uppfattas och legitimeras. Total olikhet eller 
egenart riskerar att vara oigenkännlig.55 Om vi förflyttar oss till ekonomin av kulturella varor, så 
är det också en intressant infallsvinkel för denna studie. Här handlar det också om tyngdpunkt på 
produktionen av åtskiljande livsstilar, men vi får förflytta oss från den mer generella nivån som 
behandlar det sociala och kulturella, kapitalismens logik, till att lägga fokus på produktionen av 
livsstilar inom en viss social sfär. Inom en sådan sfär strider olika klasser, klassfraktioner och 
grupper om vad som är den rätta smaken och försöker legitimera sin egen smak som den rätta. 
För att kunna göra detta så namnger de, klassificerar och omstrukturerar fältet kontinuerligt. 
Detta kan undersökas med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om olika typer av kapital och 
konkurrensfält. Bourdieu använder sig av två olika typer av kapital, ekonomiskt och kulturellt, 
och det är sammansättningen av dessa två typer som bestämmer en persons livsstil och intressen 
och därigenom också klasstillhörigheten. Inom ett fält pågår det en maktkamp om positioner 
inom fältet och vem som har rätten att definiera vad som anses vara god smak.56 Dessa två 
synsätt på konsumtionskultur kan utgöra en grund för att se varför personer konsumerar vissa 
typer av varor. 
 

Analys 

Att använda stadens rum 
En återkommande syn på stadskärnan i intervjuerna är hur affärerna har ändrats, från att ha varit 
små specialiserade butiker i kvarteren till att ha utvecklats till stora köpcentrum med ett flertal 
affärer under samma tak. Denna sammanslagning av butiker i större enheter gäller inte bara att slå 
ihop flera butiker under samma tak och kalla det för en galleria, utan innefattar även hur affärerna 

                                                 
55 Featherstone, s. 86 ff 
56 Ibid., s. 87 
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själva har förändrats. De små specialiserade butikerna i kvarteren har försvunnit, och blivit stora 
matvarubutiker. Dessa kan vara fristående eller ligga i en galleria. De fördelar detta innebär är att 
priset blir lägre i de stora butikerna, men det kan också innebära problem med tanke på att de 
storförpackningar av varor som dessa affärer ofta säljer är anpassade för barnfamiljer. Så här sa 
en av de intervjuade personerna: 
 

Jag köper ägg i stan i en liten butik, för dom har i lös vikt. Det är en sån här liten 
invandrarbutik som jag har hittat. 

 
Detta kan ses som ett uttryck för att själv kunna styra exakt hur mycket av en vara man vill köpa, 
men kanske också ett sätt att få en mer personlig kontakt med personalen i affären och bättre 
service. Eftersom koncentrationen av fler affärer under ett tak och mer varor i en och samma 
affär har gjort att inköpen kan göras mer effektivt nu än förut, så har också den personliga 
kontakten med personal och ägare av affären gått förlorad. Det är detta som Jacobs diskuterar, att 
skapa variationen så att människor kan röra sig på gatorna. Dessa små butiker är just en sådan sak 
som skapar denna variation, när folk måste förflytta sig emellan dem. Även om det i 
köpcentrumen är en mängd småaffärer under samma tak, så skapas inte variationen där på 
samma sätt. Det finns flera faktorer till detta. Dels så ligger affärerna väldigt tätt, vilket gör att det 
är lätt att förflytta sig emellan dem. Det faktum att de ligger tätt, gör också att det är lätt att gå 
förbi dem, eftersom man med bara några steg kan gå förbi en affär. Problemet är också att det 
inte finns något incitament för att stanna upp, eftersom affärerna inte har skyltfönster. Ibland kan 
det givetvis vara bra att kunna vara effektiv i sina inköp, men ibland kanske kunden uppskattar 
den personliga kontakten istället för att hela tiden tänka på att vara effektiv i sina inköp. 
 
Samma person sa att hon tyckte om att gå, och att det därför inte gjorde något om hon fick gå 
och handla småsaker flera gånger om dagen.  
 

Jag försöker i mesta möjliga fall att gå eller cykla. Och sen gillar jag motion och sen gör det 
inget att jag får gå flera gånger.  Min mamma bodde på Ljura, och jag sa till henne: ”gå till stan 
och köp en liter mjölk så har du ett ärende”. Då får man motionen. 

 
Stadens offentliga rum kan vara viktiga mötesplatser för de äldre. Det är ett sätt att träffa andra 

och komma ut. Detta är något som förstås inte gäller för alla. Det kan vara så att man är 

engagerad och dagarna är fyllda med andra aktiviteter, så som föreningsaktiviteter, eller man 

kanske är hemma och sköter om sitt hem. 

 

Inte för mig. Ja, nu finns inte tiden till att jag går in och strosar något mycket inne i stan heller, 
måste jag ju ärligen tillstå. För att den tid jag har över behöver jag jobba hemma med det jag 
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har. Jag har en liten marklägenhet så jag har en liten tomt, det behövs. Så som sagt så det, nej, 
jag har inte, sen har min särbo ett lantställe och då, så jag är där ganska mycket också 

 
För andra kan denna form av kontakt på offentliga platser eller i affärer och andra platser vara 
viktig. Den sociala kontakten har sin början någonstans och Erving Goffman har några analytiska 
grunder för direkt kontakt som också innebär ömsesidigt erkännande och förståelse mellan 
personerna. Goffman skiljer mellan icke-ceremoniell och ceremoniell kontakt. Exempel på 
ceremoniell kontakt är affärsangelägenheter som kräver att parterna deltar, eller tillfälliga möten 
när personer oberoende av varandra befinner sig på samma plats, en gata eller torg osv. Dessa 
kontakter betyder för det mesta att personerna inte känner varandra. Då kontakten som inträffar 
är avsedd och kontrollerad från parterna så inträffar den vanligen inom en förankrad relation. 
Viktiga aspekter vad gäller olika typer av kontakter innefattar kostnader i tid, pengar och 
ansträngning. Dessa aspekter påverkar valet och personerna handlar därefter. I offentliga miljöer 
ställs människor inför situationer som de inte har kontroll över. Det finns förstås lagstiftning och 
professionella som ska styra handlingarna. Men ett viktigt inslag i det offentliga livet utomhus är 
scanning, att personer iakttar omgivningen för att kunna upptäcka avvikelser, och för att kunna 
undvika och skydda sig från dessa. Det är alltså så, att desto mer främmande ett område är, desto 
mer energi behövs för att kunna hålla kontroll över situationen.57 När någon besöker en affär så 
kan vi se det som en icke-ceremoniell kontakt. Kunden besöker affären för att den har ett ärende, 
för att titta eller för att han eller hon har bestämt sig för att köpa något. Man känner antagligen 
inte personen som jobbar i affären, och man är inte där för att umgås med dem som jobbar där, 
utan man är där för att göra ett ärende. Det kan också vara så att man känner den eller de som 
jobbar i affären och därför går dit, dels för att bara umgås eller att man väljer den affären framför 
andra därför att man känner någon i personalen.  
 

A: Alltså förr i tiden, då var det ju bara bemanning va. Man fick ju inte gå och ta själv, utan det 
var en stor glasdisk och så stod det nån bakom där och frågade vad du ville ha. […] Det var lite 
annat då, och så tror jag att affärerna då det var lite mötesplats också, det var alltså, man 
möttes där å prata och det var inte sådär in och handla och så ut igen som en raket. B: Men är 
det inte en mötesplats idag med? Om man tar Maxi till exempel om man går ner och tittar så är 
det ju rätt så många som sitter där och dricker kaffe och många som pratar. A: Jo men inte i 
affären så. B: Söndagen till exempel, det är ju massor med folk som går på söndagarna och 
handlar och det måste vara för att man tycker om det här med mötesplats. A: Men inte inne i 
affären så va? Det är väl mer när dom har kommit ut som dom kan ta en fika. 

 
Som informanten säger så var affärerna mer en mötesplats förr i tiden. Eftersom de fanns i 
närområdet så kände man också affärsinnehavaren på ett annat sätt. Det som informanten tycks 
mena med mötesplats är en plats där man tar sig tid att stanna upp och prata. Trenden idag är 
snarare att mötesplatsen i de stora varuhusen är utanför affärerna, och mer på de allmänna 
ytorna, som exempelvis ett café. 

                                                 
57 Ulla Jergeby, Offentlig miljö som arena och kuliss (Uppsala, 1996), s. 28 ff 
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De offentliga platserna har också en betydelse för möten mellan människor. En mötesplats är 
förstås torgen. En aktivitet som är vanligt förekommande på torgen är torghandeln, även om 
torghandeln i Norrköping verkar ha minskat betydligt. Två personer kommenterar det såhär:  
 

A: Vi gick ju jämt till nya torget på torghandel förr. Idag finns ingen torghandel, det är ju så lite 
så det är otroligt. […] Jag åkte förbi häromdan, ett stånd var det. B: Två var det idag! 

 
Om antalet marknadsstånd blir fler, så kommer också antalet besökare att öka, vilket ger mer folk 
som besöker centrum. Torghandeln är något som lockar folk till centrum, en attraktion. Den är 
ett incitament för folk att besöka centrum, och om torghandeln försvinner så försvinner också 
folket.  
 

Det är lite synd, det saknar jag faktiskt, för att vi åkte faktiskt in till torget ibland bara för att gå 
och lukta lite, och köpa lite och sådär va. Det tyckte vi var trevligt faktiskt, och så gick vi och 
fikade. Det vart ju efter ombyggnaden, då vart det ju tokigt. 

 
Så länge det finns en anledning att besöka centrum så att man bemödar sig att åka dit, så drar 
också andra affärer nytta av det. Detta skapar ett mer levande centrum, där människor kan mötas. 
Om det finns ett varierat utbud i centrum, och alla kan finna något som de tycker är intressant 
och lockar dem till centrum, så kommer olika affärsrörelser att dra nytta av detta. Det blir ett sätt 
att hjälpa varandra att locka mycket folk till centrum. Om man kan dra mycket folk till torget, så 
kommer också annan handel att dra nytta av det. Så det är viktigt att folket besöker torget, och 
för att de ska göra det så kan man ha fler aktiviteter på torget som lockar folk. De som besöker 
torget, gör ju även andra saker som skapar en rörlighet av folk och ett myller som är bra för 
centrum. Det kan exempelvis handla om att gå och fika eller göra andra saker när man ändå 
besöker centrum. Genom att flytta torghandeln närmare centrum, skulle antagligen hela 
centrumhandeln dra nytta av de besökare som torghandeln drar.  
 

Skulle man inte kunna flytta upp själva idén med att ha stånd utomhus upp i centrum 
nånstans? På bilparkeringen vid spiralen där eller nåt ställe. Jag tror det skulle dra folk faktiskt. 
Nya torget ligger ju lite offside liksom. 

 
Men det är inte bara utbudet av olika affärer och varor som skapar denna dragningskraft och 
variation. Om centrum bara består av affärer kommer det att efter affärernas stängning vara öde. 
Det är alltså variationen av bostäder och annat utbud som kan nyttjas efter affärernas stängning, 
och det bör också finnas ett utbud av teater, bio och barer och även andra saker som kan skapa 
ett levande centrum och locka folk till centrum kvällstid.  
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I intervjuerna framkommer det väldigt skilda uppfattningar om det kulturella utbudet. Det finns 
vissa som utnyttjar en stor del av utbudet som finns. En av de intervjuade verkar gå på en del 
evenemang. 
 

Jag har abonnemang på Östgötateatern, jag går en del på lilla teatern när det är nånting, 
Kråkholmen förstås på sommaren. Arbetets museum en hel del. […] Jag tar nog tillvara på det 
utbud som finns ganska bra tror jag, ibland på De Geer när det är nånting som intresserar mig 
särskilt. Och som sagt var, eftersom jag bor som jag bor så har jag inte så långt till det heller. 

 
Det hela tiden ökande utbudet på TV av film och sport exempelvis minskar behovet av att gå på 
bio eller att se sport på plats. Även om exempelvis idrottsparken ligger en bit utanför centrum så 
skapar det ändå en rörelse av folk som också antagligen besöker centrum i samband med en 
fotbollsmatch. Eftersom TV:n har minskat behovet av att besöka olika evenemang, så kan inte 
dessa hjälpa till att locka folk till centrum på samma sätt som förut.  
 

Nej, men det är ju TV:n som har förstört alltihopa. En ser ju allt så bra på TV:n. Sporten, jag 
menar, den är ju väldigt bra att se på TV, så en behöver ju egentligen inte gå till idrottsparken. 

 
Här ser vi ett exempel på en av de intervjuade som gick mycket på teater förut, men som nu inte 
vet riktigt varför han inte längre gör det. 
 

Där är det dåligt. Förr gick jag mycket på teater och kanske enstaka bio, det blir aldrig av nu. 
Om det beror på att du får hem alltihopa i hemmet och inte använder sig utav utbudet som 
finns, annars jag var ju ständigt på teater, varje genrep eller om det var nåt. […] Då blev det en 
inmatad rutin att du skulle gå va, och det blir det inte nu, tyvärr. 

 
Senare i intervjun framkommer det dock en förklaring. Personen är väldigt engagerad i 
föreningsverksamhet på dagarna och är trött när han kommer hem, och tycker att det är en 
ansträngning att ge sig iväg på något arrangemang. 
 

Jag har ju så mycket föreningsverksamhet, så att man är lite trött på kvällen när man kommer 
hem så det är nästan en ansträngning att ge sig iväg ut på nåt annat. 

 
En annan person ger ungefär samma bild, dvs att eftersom hon är engagerad på dagarna så är det 
skönt att vara hemma på kvällarna. 
 

Eftersom jag är så engagerad inom PRO, och det blir ju då, dagarna är rätt så fyllda och då är 
det skönt att vara hemma på kvällarna faktiskt och helgerna, det är bara så, men det är 
naturligtvis olika. 
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Det kan också vara så att det är en ekonomisk fråga om man tar del av det kulturella utbudet. Här 
skiljer det sig förstås mycket mellan olika personer, men vissa har säkert inte de ekonomiska 
möjligheterna att gå så ofta på bio eller andra kulturella arrangemang. 
 

Att vara en främling i staden 
Främlingen är en kategori som definieras av obestämbarhet, varken vän eller fiende. Om den 
rumsliga ordningen förr var att den fysiska och sociala distansen var nära sammanflätade så är 
den sociala formen av den moderna staden och inträdandet av främlingen det som pekar mot ett 
sammanbrott av denna enkla korrelation. I förmoderna samhällen var de som levde sina liv i 
omedelbar närhet till varandra i det fysiska rummet, på det hela taget också nära varandra i det 
sociala rummet. På samma sätt var de som var geografiskt åtskiljda också socialt åtskilda. Medan 
en sådan åtskillnad inte kunde ge en skarp gräns mellan nära vänner och grannar, och främlingar 
och fiender, så gav det ändå en viss trygghet vad gällde sociala relationer. Främlingar nära 
hemmet var i alla fall igenkända som sådana, de bar inte på det oförutsägbara hot som främlingar 
kunde innebära.  Det är kollapsen i relationen mellan det fysiska och sociala rummet, skapad av 
den moderna urbaniseringen, som vi kan se betydelsen av övervikten av främlingar. För i motsats 
till de gränser som förut anslöt de fysiska och sociala rummen, så är främlingen på samma gång 
socialt avlägsen men fysiskt nära. 58

 
Erving Goffman har undersökt sambandet mellan sociala relationer och offentligt liv. Goffmans 

syfte är att beskriva de mellanmänskliga beteenden som gäller offentligt liv. Det som uppstår när 

människor rör sig bland varandra på offentliga platser eller inom sociala tillfällen där kontakt 

ansikte-mot-ansikte uppstår. Tyngdpunkten ligger på offentligt ordning, hur människor handskas 

med sociala relationer i det offentliga, från ögonkontakt till medrelationer. Så snart man är på en 

plats där andra finns, så uppstår det någon form av social interaktion. Det behöver inte vara en 

talad interaktion, utan det kan räcka med en gest som visar att man agerar gentemot den andre. 

Handlingarna kan vara av typen formella regelsystem, som exempelvis trafikregler, eller 

informella regler, exempelvis revirbeteende. Det senare uppstår när människor anpassar sig till 

varandra utmed gångstråk, trottoarer och i parker osv. Användningen av stråk och regler vid 

passager av andra människor regleras med två kompletterande begrepp, externalisering och 

scanning. Med externalisering menas att en person med kroppsliga gester visar sin avsikt för 

omgivningen. Genom olika grad av hastighet, styrka och bestämdhet visar man omgivningen sina 

avsikter. I vilken riktning man färdas och om man har bråttom eller inte. Genom att en persons 

gester och beteenden är så tydliga kan andra människor se vad aktören har för avsikter.  Scanning 
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innebär att ta de man möter på gatan eller stråket i beaktande. Genom att personen håller uppsikt 

över sin omgivning så är det möjligt att förutse andra människors avsikter, medan på samma gång 

det egna beteendet anpassas till gällande normer. Scanning innebär ögonkontakt med andra, och 

på så sätt kan man visa på normöverträdelser eller ett beteende som inte passar sig. Detta 

beteende är också ett sätt att vara vaksam mot faror och hot i omgivningen. Både att uppträda 

och se andra i offentliga sammanhang har att göra med erfarenhet och kunskap, och därmed 

också kontroll och säkerhet. En främmande situation eller plats kräver att personen tar reda på 

vad som är normalt beteende, dels för att kunna veta vad ett lämpligt beteende innebär, och dels 

för att kunna urskilja farliga händelser.59

 
Det kan vara så att de äldre inte känner sig hemma i centrum. Detta kan givetvis bero på en 
mängd olika orsaker. Om det är så att de inte bor i stadskärnan, så kan centrum kännas som en 
främmande plats som de inte gärna besöker. Det myller av folk som ändå är i centrum under en 
vanlig dag kan vara en stor skillnad mot det folkliv som förekommer i det område där de bor. 
När de då ska vistas i stadens centrum kräver det en uppmärksamhet som kanske inte är 
nödvändig i närområdet, vilket tar tid och kraft. Det kan också vara så att de känner att de inte 
kan vara med i det tempo som skapas i centrum. Mängden folk och att de som vistas i centrum, 
antar jag, är ganska så målinriktade vad gäller vad de ska köpa och vad deras syfte med att vara i 
centrum är. Det kan vara så att de äldre ser staden som ett ställe för yngre, och de yngre blir då 
främlingar och staden blir på samma gång ett främmande ställe att vistas på. Den normala åldern 
för staden anses då vara mycket yngre än vad de äldre är, och dessa yngre personer skapar också 
ett tempo som de äldre inte anser sig passa in i.  
 

En känner ju inte till’et inne i stan, tack vare att man är där så sällan. [..] Jag tror det är mest 
ungdomar som går inne i stan och handlar, dom där som är mellan 20 och 30 år. Som bara ska 
ha här och nu. 

 
De äldre kan också känna att det kan vara svårt att ta sig fram bland den stora folkmängden som 
rör sig i varuhusen, speciellt om man har svårt att röra sig. 
 

Annars så kan det vara lite knepigt ibland om man går ut när det är mycket folk och sådär om 
man går med rullator. Det tas ju ingen sån där jättehänsyn till att man kommer med en rullator. 

 
Det kan vara så att den föreställning de äldre har om vad centrum är och vad det kan erbjuda är  
just bara en föreställning som inte stämmer med verkligheten. De tror att centrum bara är något 
för ungdomar som vill ha det senaste. Det kanske också har att göra med att det är en annan puls 
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i centrum vad gäller mängden folk och andra aktiviteter på stadens gator, speciellt på helgerna. 
Till skillnad från dem som förvärvsarbetar, som kanske hellre handlar i helgerna när de är helt 
lediga, så har ju pensionärerna mer ledig tid och har därför mer valfrihet när de vill handla. 
Etableringen av universitetet i Norrköping kanske än mer har stärkt denna bild av centrum som 
något för de yngre, även om etableringen av universitetet och det uppsving det har givit centrum 
och staden i sin helhet ses som något positivt. 
 

Det väl så också att butikerna i stan har det senaste. Dom är mer i ropet, vad som är aktuellt. 
Och det är ju mycket småbutiker, och dom kan ju vara aktuella. Det har jag ju sett skillnaden 
nu när vi fick universitetet, att det har blivit skillnad va. Både i affärer och kaféer och sådär. Så 
det är bra. Kul är det. 

 
Om man inte besöker centrum så ofta, så är man inte van vid miljön och hittar inte det man 
söker. Detta skapar en paradox. Om man inte besöker centrum för att man inte känner till det, så 
kommer man aldrig att lära känna det eftersom man aldrig är där. Ett sätt som efterfrågas för att 
skapa ett mer levande centrum är att på något sätt utveckla torghandeln, vilket verkar vara 
populärt. Detta tror jag också är något som de äldre känner igen från tidigare när de var yngre, 
och som också känns bekant.  
 

Handla var? 
I intervjuerna framkommer det tydligt att en viktig aspekt när det gäller var man handlar är  
närheten till affärerna. De som bor centralt, handlar också för det mesta i centrum. De som bor 
utanför staden handlar i sitt närområde. Detta beror då på att de ligger nära, men det är också ett 
sätt att stödja butiken och på så sätt försäkra sig om att det kommer att finnas kvar en butik i 
närområdet. 
 

Jag bor i Åby då, så det blir mest att handla där ute, för man försöker ju handla på dom butiker 
där man bor, för att få dom kvar liksom. Vi har ju haft några fler butiker ute i Åby då som har 
lagt ner tack vare att man inte handlar där. Jag vet inte, det är väl lite dyrare kanske, men det är 
så pass viktigt för oss tycker vi att vi har affärerna kvar, så vi brukar handla mest där ute på 
orten kan man säga. 

 
Om man inte bor i centrum så blir centrum ett ställe dit man åker för att handla annat än till den 
dagliga konsumtionen, exempelvis kläder.  
 

Det är väl om man ska ha nåt speciellt som inte är därute, jag kan tänkta mig några kläder eller 
lite sånt va. Annars så den dagliga konsumtionen har vi där ute. 
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Om man bor utanför staden och åker in dit för att handla, så är  det ju inte heller säkert att 
handlandet sker i centrum. Det kan också vara så att man åker till de större varuhusen utanför 
centrum eftersom det mesta som man behöver finns där.  
 

Och sen typ Maxi vet du, där finns ju det mesta. Där finns ju kläder och lite sånt där va. Jag 
tillhör ju dom där som undviker stan, jag vill inte gärna in i centrum. 

 
Det kan ju också vara så att inköp av exempelvis mat inte anses som något roligt. Matinköpen är 
något vardagligt som man gör relativt ofta, och som därför blir en rutin i vardagen. Det som blir 
utfallet av detta är kanske att man tycker att alla inköp är tråkiga, vilket gör att man inte går runt 
på stan bara för att titta, utan man besöker centrum mer för att handla det man har planerat. 
 

Jag har aldrig varit sådär något för att åkt för att handla mat, för det tycker jag inte är roligt, för 
mat det finns på hemorten, har funnits förut när vi hade affär. Och då handlade jag där. Ska jag 
åka och handla nånstans så ska jag handla andra saker. Men visst kan jag väl åka in, det har väl 
hänt. När familjen var hemma allihopa då åkte en kanske och storhandla nån gång ibland. 

 
En annan orsak till att man inte handlar exempelvis kläder i centrum är att man kan sköta 
inköpen hemifrån via postorder. Om det är varor som man inte behöver köpa på en gång utan 
kan planera sina inköp så är detta förstås ett bekvämt sätt att handla på för de äldre, och även för 
andra.  
 

Mycket kan jag skicka efter ifrån postorder, en hel del gör jag så med. Så det är sällan eller 
aldrig kan jag väl gott säga som jag åker in och handlar nånting. Om det inte skulle uppstå att 
nu måste jag bara ha en blus eller nåt för att jag ska dit. 

 
En annan anledning till att handla i centrum istället för att handla i de större varuhusen kan vara 
att man vill ha expertkunskapen och personligare service än vad varuhusen kan erbjuda. Här har 
de mindre affärerna i centrum en fördel. Det som efterfrågas är också en kompetens om varorna, 
så att man kan få råd om man vad man ska köpa. 
 

När man går i en affär, jag tänker nu en tv-affär eller klädaffär eller vad det nu kan vara, då 
förväntar jag mig att han kan den varan jag ska köpa. Alltså ska jag köpa en TV vill jag att han 
eller hon kan den varan. Köper jag en video eller nånting annat, ska han kunna den, en kamera 
eller vad det nu kan vara va. Det är inte jämt så heller. I ett stort varuhus till exempel, han eller 
hon som är där kan ju inte allt som är där. 

 
Här kan man också se att man efterfrågar den kontakt man hade förr i tiden med dem som 
jobbade i affärerna. 
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Visst är det trevligt när någon kommer fram och frågar vad man vill och visar en massa olika 
grejer. Det här finns och välja på. Men det är väl vi som är lite äldre kanske, vi är uppväxta med 
det. När vi var små fanns det mjölkbutik i varenda kvarter, och det stod en tant bakom disken 
eller en gammal grosshandlare. 

 
Det är också fråga om att kunna förvänta sig en bra service och att man har en bra kundrelation 
med affären som kan pågå under lång tid, att man är igenkänd som kund och därför kan förvänta 
sig att man kommer att få bra service. 
 

När det gäller kläder och så då blir det ju mer centrum eller början av Kungsgatan, Lagos eller 
så. Inne i centrum blir det nog inte så mycket alltså, man går inte ofta i varuhus, det är nån 
enstaka gång, så det blir mer andra affärer utöver centrat som man håller sig till. […] Men det 
är ju förutsättningen att man är bilburen […] Centrumet blir ju mera om du till exempel har 
behov utav att gå ner på Clas Ohlson till exempel och handla såna tekniska grejer. Annars har 
du en annan attityd i affärer idag, att du måste nästan plocka själv va, och man vill gärna ha råd 
när man köper till exempel kanske en kostym eller byxor eller sådär, du slipper att plocka va. 
Och du har lite för mycket självbetjäning inne i centrum tycker jag, man hittar inte va. Utan då 
blir det då att man håller till i ytterområden, färgaffären till exempel på Saltängen, man åker till 
såna då istället, även om det finns, allt sånt där finns ju i centrum. 

 
Detta jämförs med affärerna som ligger i centrum, där man inte får samma service och inte har 
samma personliga kontakt med personalen. 
 

Om man köper kläder går man ju först till Lagos, för där får man bra service, och sen om det 
går sönder så får man det lagat. Inne i stan får man det inte. 

 
Även om man bor i en relativt stor stad med ett ganska så bra utbud av olika varor, så är det ju 
inte säkert att man handlar allt där. Ett exempel är att man passar på att handla när man är 
utomlands, eftersom det är billigt och ett roligt nöje. 
 

Vill man ha nåt annat än mat för pengarna och hyra, då får man se på det också. Jag köper inte 
så mycket kläder för att jag syr själv. Och som sagt var, vi har varit utomlands då, i Estland och 
Polen och sådär vidare då hittar man bra kläder där. Och Spanien, då passar man på för det är 
rätt så roligt. Prag kan man handla bra också. Och det är alltså, då kan man lägga pengarna på 
resor. Det låter kanske, resor kostar ju, men det är alltså mycket pengar att tjäna på mat. 

 

De förförda och de förtryckta 
Zygmunt Bauman menar att det är möjligt att identifiera två stora sociala grupper i dagens 
samhälle, de förförda och de förtryckta. Dessa grupper definieras av om de får sina behov  
uppfyllda av staten eller marknaden. De förförda har möjligheten att göra val inom marknadens 
arena och är en del av konsumtionskulturen. Deras liv består till stor del av att köpa och visa upp 
sina varor. De förtryckta är de som, beroende på att de saknar ekonomiskt och kulturellt kapital, 



 27

är exkluderade från marknaden. De är inte fullvärdiga medlemmar av den klubb av konsumenter 
som de förförda är. Istället är deras liv invecklade i statens byråkrati. Vi lever alltså, menar 
Bauman, i ett samhälle som består av två nationer. Inte av dem som utnyttjar eller de utnyttjade,  
inte ens av de som har och de som inte har, utan av de förförda och de förtryckta. De som har 
möjligheten att följa sina önskningar och de som är föremål för statens övervakning och kontroll 
genom statens byråkrati som reglerar dess tillhandahållande av tjänster. Detta är en analys som 
föreslår att medan alla inte kan delta i konsumtionssamhället på samma villkor, så kännetecknas 
det eller domineras av en konsumtionskultur eller konsumtionsattityd. Detta beroende på att det 
är  individens relation till konsumtionen, som hon inte kan kontrollera, som styr hennes sociala 
position i samhället.60  
 
Det finns en tydlig gräns mellan dessa olika grupper bland de jag har intervjuat. Även om 
distinktionen dem emellan är mer nyanserad än vad ovanstående gör gällande, så kan ändå 
skillnader som kan hänföras till det ovanstående ses. Dessa skillnader kan ses i termer av vad de 
har haft för arbete innan de blev pensionärer och vilken inkomst de hade som ligger till grund för 
deras pension. Beroende på inkomst, var de bor i staden och vilka möjligheter de har att förflytta 
sig, så gör de sina inköp i olika delar av staden. De som har en bra pension, har bil och är friska 
har stora möjligheter att själva välja var de vill handla. De har inte den priskänslighet som gör att 
de kanske drar sig för att handla på mer specialiserade butiker i centrum, utan de kan välja fritt 
mellan de mer exklusiva och de billigare affärerna. De har på detta sätt ett mer dynamiskt 
förhållningssätt till sin konsumtion. De kan ena dagen handla i centrum, och dagen efter åka och 
handla på en stormarknad utanför centrum. De som däremot inte har de ekonomiska resurserna 
för att kunna äga en bil och inte kan ta sig lika enkelt från sitt närområde är därmed mer eller 
mindre tvingade att handla i det lokala området. Som jag nämnde ovan så speglar en persons 
inkomst och boende ens sociala position tidigare i livet. Anna-Liisa Närvänen och Elisabet 
Näsman menar att den optimistiska synen på åldrande i det postmoderna samhället inte gäller för 
alla, det finns de som saknar ekonomiska och andra möjligheter. Resultatet av statens finansiella 
problem vad gäller pensioner och social service kan bli det att många äldre inte kan dra nytta av 
de möjligheter till individualisering som finns i konsumtionssamhället, utan de blir istället 
marginaliserade. 61 Enligt Blaikie så fortsätter pensioneringen för de flesta att vara något som är 
ekonomiskt underordnat, medan den för ett fåtal är ändlösa semestrar och livsstils-WOOPIES 
(well-off older persons).62 Detta gör att det inte går att definiera de äldre som en homogen grupp 
med samma förutsättningar eller behov vad gäller konsumtion eller livsstil. Valfriheten borde 
alltså hänga samman med den sociala position man har haft tidigare i livet. Men detta skapar 
också en stratifiering i konsumtionssamhället, eftersom förutsättningarna mellan individerna 
skiljer sig så mycket. 
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Valfriheten reser konsumtionssamhällets stratifieringsstege och anger därmed också den ram 
inom vilken dess medlemmar, konsumenterna, skriver in sina livsambitioner – en ram 
bestämmer inriktningen hos människors försök att utvecklas och innesluter föreställningen om 
ett ”gott liv”. Ju mer valfrihet man har, och framförallt ju mer man utövar sin frihet att välja, ju 
högre upp man är placerad i den sociala hierarkin, desto större allmän aktning och självkänsla 
kan man räkna med och desto närmare kommer man det ”goda livets” ideal.63

 
Bauman menar att konsumtionen är i grunden individuell. En i grunden isolerad och ensam 
verksamhet, en verksamhet som genomförs genom kvävning och stimulering av ett begär som 
alltid är en privat och inte kommunicerbar sensation. Enligt Bauman finns det inget som kan 
kallas kollektiv konsumtion. Konsumenterna kan samlas under konsumtionens lopp, men det 
hjälper inte, den faktiska konsumtionen blir ändå en ensam erfarenhet. Det faktum att 
konsumenterna samlas och konsumerar tillsammans förstärker bara det faktum att det är en akt 
av privat karaktär. Genom att väljandet sker i ett tempel tillägnat välkulten tillsammans med andra 
så förstärks tillfredsställelsen.64

 
Den konsumtion som sker i stadskärnan har en tendens att ske tillsammans med andra. Detta 
beteende förstärks i varuhusen där en mängd affärer samsas under samma tak. Så det är 
antagligen så att det faktum att ett stort antal affärer ligger tätt tillsammans drar folk eftersom det 
då är möjligt att konsumera tillsammans med andra. Detsamma anser jag gälla för exempelvis 
torghandeln, där exponering och försäljning av varor är intimt förknippat och där kundens 
möjlighet att titta på varorna och handla dessa sker tillsammans med andra. Det inbjuder också 
till att utbyta några ord med torghandlaren och känns därigenom mer personligt. Om man jämför 
detta med äldre tiders handel, där varje affär hade en specifik produkt eller ett begränsat utbud, så 
blev möjligheten att konsumera tillsammans med andra och på så vis visa sin konsumtion 
begränsad. Den gav inte heller möjligheten på samma sätt att kunna gå omkring och titta på varor 
som visas upp. Däremot så gav den möjligheten för ett mer personligt förhållande till kunden och 
kanske en bättre förutsättning för att kunna ge bra service. Den var också mer knuten till 
närområdet, vilken också medverkade till ett mer personligt förhållningssätt gentemot de som 
besökte affären. Som jag nämnde ovan i samband med den tredje åldern så kan de äldre känna ett 
utanförskap, att de står utanför samhället. Under sitt liv bygger en person upp sin sociala prestige 
och därigenom sin integrering i samhället. Efter pensioneringen är man inte längre en del av 
samhället på samma sätt som man var innan. Eftersom man inte längre är en del av samhällets 
produktionsapparat, så kanske de inte heller känner sig behöva vara en del av 
konsumtionsapparaten. Denna alienation kan vara en orsak till att man inte vill vara en del av den 
konsumerande massan, exempelvis i stadskärnan. Behovet av att konsumera tillsammans med 
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andra, som Bauman diskuterar, är inte längre lika stort, även om viljan att köpa saker fortfarande 
finns där. 
 

Till hemmet har jag inte så stort behov. Men jag förvånar mig över äldre människor som 
fortfarande, då jag vet att de har skåpen fulla med grejer, fortfarande då köper och sen inte 
slänger ut […] Och det köpbehovet, man har ett köpbehov helt enkelt. 

 

Att köpa status 
Den betydelselöshet som de som inte tjänar några pengar, så som de äldre, känner har förstärkts 
av det faktum att de i dagens marknadssamhälle inte är försäljarnas första målgrupp. De må vara 
en stor massa, men de är knappast någon massmarknad. De tenderar inte att bygga, möblera eller 
utrusta deras egna bostäder, hur välanvända deras saker än har blivit. De behöver inte familjepack 
av matvaror, köper inte bilar lika ofta som deras barn gör, och de har inget företag som kan köpa 
och underhålla dem åt dem. De behöver inte heller den senaste årsmodellen, därför att äldre inte 
är lika intresserade av mode vad gäller kläder, bilar, möbler eller andra varor. Men det finns 
tecken på att detta kan komma att ändras. Detta beroende på att pensionärerna skapar egna 
marknadsvärden och att företagen har börjat skapa en marknadsidentitet för de äldre. De varor 
som de pensionerade mest övertalas att köpa sett i stort är sådant som har med fritid att göra, 
exempelvis resor.65

 
Mary Douglas och Baron Isherwood menar att användandet av varor alltid är inneslutet i en 
kulturell kontext. Att till och med de mest enkla varor som används i vardagslivet har en kulturell 
mening. Från det perspektivet så används inte varor bara för att göra saker, utan de har också en 
mening och fungerar som viktiga markörer i sociala relationer. En del av deras användbarhet är 
just det att de innehåller mening. Det är genom att förvärva, använda och utbyta varor som 
människor har sociala liv. Douglas och Isherwood menar att vi borde se att allt ägande innehar en 
mening, och att vi borde analysera dess betydelse som kommunikatörer. Denna mening borde gå 
att använda både på moderna och traditionella samhällen. Genom detta så menar de att det finns 
en likhet i hur varor används i traditionella och moderna samhällen. De visar detta genom att visa 
på varors mening i ritualer. Ritualer ger mening och innehåll åt sociala relationer. Medan ritualer 
kan vara i verbal form, som i hälsningar eller böner, är de mer effektiva när de är knutna till varor, 
eftersom varor är den synliga delen av en kultur. Sett på detta sätt så är användandet av materiella 
ting, konsumtion, en viktig aspekt av ritualer. Genom detta så blir varorna ett sätt att göra synligt 
och stabilisera de kategorier genom vilka vi kategoriserar personer i samhället. Varor blir på detta 
sätt källan till sociala identiteter och bärare av social mening. Vad detta innebär är att varor kan 
fungera som markörer av social identitet och bärare av influenser mellan människor, och att varor 
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mening är flyttbar, den kan ändras när varor byter ägare.  Detta sammantaget gör att varor kan 
ses som att varors rörlighet är del av ett system av symboliskt utbyte.66  
 
Som jag har beskrivit ovan så beskriver John R. Searle hur olika fysiska föremål kan tilldelas olika 
funktioner och betydelser i olika kontexter. Genom att ge olika föremål olika funktioner som går 
utöver deras fysiska egenskaper så kan vi lägga statusfunktioner på varor av olika slag. Vi kan 
koppla detta tilldelande av funktioner till det jag diskuterade ovan om Featherstones två olika 
fokus vad gäller konsumtionskulturen, dels som ett sätt att använda konsumtionen som ett sätt 
att visa upp sin livsstil för andra, dels av ekonomin av det kulturella gods som ingår i livsstilarnas 
sfär.67 Vad gäller Featherstones första fokus så kan vi se en koppling till Thorstein Veblens teori 
om iögonfallande fritid och iögonfallande konsumtion. Vad gäller Featherstones andra fokus kan 
vi med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp förklara marknaden av kulturellt gods. 
 
Thorstein Veblen frågar sig vad som ligger bakom social prestige. Det enkla svaret är tillgångar. 
Om någon innehar tillgångar och vill skapa sig social status, så måste personen på något sätt visa 
sina tillgångar. Vi kan fråga oss varför vi ser ner så mycket på snåla personer? För det första kan 
det bero på att en person med tillgångar men som är snål inte investerar sina tillgångar på ett 
produktivt sätt, och på detta sätt agerar på ett icke-produktivt sätt med de tillgångar han eller hon 
har tillgång till. Det är också möjligt att vi ser ner på den som är snål eftersom han eller hon inte 
använder sina tillgångar för att konsumera. Ingen ny bil, inga nya kläder och inga resor till 
exotiska platser och så vidare. Det verkar inte som att man vinner någon social prestige genom 
att vara snål antingen mot sig själv eller mot andra. Så vare sig vi ser det från 
produktionsaspekten eller konsumtionsaspekten så ser man ner på den som är snål. Här kan vi 
återknyta till Bauman som anser att det numera är konsumtionsestetiken som styr istället för 
arbetsetiken. Det alltmer varierade utbudet av saker att konsumera måste av konsumenterna ses 
som en rättighet att njuta av och inte som en plikt att betungas av.68

 

För de framgångsrika eleverna i konsumtionsundervisningen är världen en oändlig källa av 
möjligheter, av intensiva och allt intensivare sensationer, av djupare och allt djupare 
upplevelser. Världen och alla dess skärvor bedöms efter deras förmåga att framkalla 
sensationer och upplevelser – förmågan att väcka begär, den mest behagliga fasen i 
konsumenternas livssträvan, mer tillfredsställande än tillfredsställelsen själv.69

 
Från Veblens perspektiv så misslyckas den som är snål att visa sina tillgångar och misslyckas 
också på detta sätt att vinna social prestige. Då kan vi ställa oss frågan hur man kan visa att man 
innehar tillgångar och på detta sätt vinna social prestige? Enligt Veblen så finns det två olika sätt 
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att göra detta, iögonfallande fritid och iögonfallande konsumtion.70 I ett visst sammanhang så är 
iögonfallande fritid det bästa sättet att visa sina tillgångar och därmed försöka få status. Förutsatt 
olika sociala system, så kan vi fråga oss vilket som är det bästa sättet att visa sina tillgångar i ett 
visst socialt system? Även om det viktiga för Veblen är att visa upp sina tillgångar, så finns det 
olika sätt att göra det beroende på vilket socialt system man befinner sig i. I de enklare 
samhällena, innan industrialismen, så var det bästa sättet att visa sina tillgångar genom att inte 
arbeta, att ha en icke-produktiv fritid. Veblens överklass försökte undvika produktivt arbete och 
ägnade tiden åt sådant som inte var produktivt. Även sådan fritid som inte spenderades framför 
andra för att visa sin status, kunde ägnas åt saker som senare kunde användas för att visa att de 
inte behövde arbeta. Etikett är ett exempel, att bryta mot etiketten var  ett sätt att bli sedd som en 
ovärdig person. Det är också möjligt att öka sin sociala prestige genom att försörja fler personer 
som inte gör något produktivt, exempelvis tjänare.71  
 
Pensionären har en hel del ledig tid till sitt förfogande eftersom han eller hon inte 
förvärvsarbetar. Men det är inte denna form av ledig tid Veblen diskuterar. Pensioneringen är en 
statlig institution som styrs av en individs ålder, och denna ledighet betalar också staten. Sedan 
kan givetvis pensionens ekonomiska förutsättningar se olika ut för olika individer.  
 

Ja det är klart att man kanske inte vänder på kronan så som man fick göra då när man dels 
växte upp och dels när man jobbade för det var ju precis att det skulle gå ihop sig va. Nu tycker 
jag nog att man, ja, unnar sig mera, mer spontana grejer va. […] Man lever väl godare i 
vardagsmiljö än vad man gjorde förut. Fast ändå vet du att frugan hon tittar ju på priserna och 
så och försöker att handla förståndigt mot vad jag hör andra gör alltså. Och det ligger ju i, vi är 
födda på landet både hon och jag vet du, och det, då var man ju tvungen att ta vara på saker 
och ting. 

 
Även om man blir äldre så verkar det som att en del fortfarande tycker det är roligt att köpa 
saker. Det beror också givetvis på den ekonomiska situationen, som vi såg i citatet ovan. 
 

Jag är ju 75 år och min hustru är 80 men ändå tycker man det är roligt att handla i alla fall vet 
du, man stannar inte upp. Man ser nånting,  ’det där skulle jag nog vilja ha’. Sen om man har 
användning för det eller inte, det är ju inte så himla säkert. 

 
Iögonfallande konsumtion är ett annat sätt att skaffa sig social status. Detta sätt är mer passande 
för ett samhälle som vårt, där de flesta måste arbeta för att försörja sig, och överklassen endast är 
en liten del av befolkningen. Liksom icke-produktiv konsumtion av tid är ett sätt att skaffa sig 
status, så är också icke-produktiv konsumtion av varor det. Konsumtion av varor för de lägre 
klasserna är endast till för att livnära sig, medan de övre klasserna kan använda sin konsumtion 
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för annat än bara överlevnad. Ju rikare samhället blev, desto mindre kunde endast enkel 
konsumtion användas för att visa sin position. När fler samhällsklasser kunde engagera sig i 
konsumtion, så blev det viktigt att konsumera på ett sådant sätt att det inte rådde något tvivel om 
att man hade pengar. För att kunna göra detta var man tvungen att ha råd att spendera tid på att 
lära sig det rätta sättet att konsumera. Så genom att konsumera på rätt sätt så visar man också att 
man haft råd att avsätta tid till att lära sig detta.72 När man blir äldre så minskar behovet av att 
konsumera vissa, medan man passar på att köpa andra saker som man kanske inte hade råd med 
förut. 
 

Ju äldre man blir desto mindre behov av kläder och så har man ju egentligen. Nu är ju jag rätt 
så verksam eftersom jag är så mycket ute och på så vis men ändå är ju behovet lite annorlunda. 
Då är det nog mer på kanske kapitalvaror och att man byter bil kanske vartannat år eller 
nånting. 

 
Konsumtionen som ett sätt att visa sin sociala status har blivit viktigare i dagens samhälle än vad 
det var i tidigare samhällen. Detta beror på att fritid som ett sätt skaffa sig social status fungerar i 
mindre samhällen där alla känner alla, medan konsumtion passar bättre i ett samhälle av 
främlingar, där den är ett mycket effektivare sätt att kommunicera sin rikedom. Detta betyder att 
de som bor i staden måste konsumera mer iögonfallande än de som bor på landet, eftersom de 
har fler främlingar att försöka imponera på.73

 

In the modern community there is also a more frequent attendance at large gatherings of 
people to whom one’s everyday life is unknown; in such places as churches, theatres, 
ballrooms, hotels, parks, shops, and the like. In order to impress these transient observers, and 
to retain one’s self-complacency under their observation, the signature of one’s pecuniary 
strength should be written in characters which he who runs may read.74

 
Medan Veblens begrepp handlar om att visa upp sin konsumtion av tid och pengar på 
iögonfallande sätt, så är Bourdieus teoretiska modell mer inriktad på en individs innehav av olika 
typer av kapital, det ekonomiska och kulturella kapitalet. Med det kulturella kapitalet menas att 
det inte räcker att konsumera, utan konsumtionen måste ske på ett passande sätt. Kulturellt 
kapital är också kopplat till tid och pengar och detta hänger ihop med utbildning. Ju längre en 
person har utbildat sig och ju mer elitistiska dessa skolor är, desto högre kulturellt kapital. Dessa 
två typer att av kapital kan kombineras, och det är alltså möjligt att placera olika sociala grupper i 
det sociala rummet beroende på deras speciella kombination av kapital. Det verkar alltså som om 
olika sociala grupper lever i olika världar av specifika kombinationer av kulturella praktiker, och 
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de verkar också vara självständiga världar som ständigt skapar en verklighet genom specifika 
saker att konsumera och sätt att konsumera dem.75

 
Det viktiga i Bourdieus modell är alltså inte enbart att visa upp sina materiella tillgångar, utan 
också att kunna visa upp sina kunskaper om vad som för tillfället är gångbart och skapar status 
för en individ inom ett visst intresseområde, exempelvis mode. Dessa intresseområden kallar 
Bourdieu för fält. Inom ett fält så är det enbart kapital som står i relation till ett visst fält som har 
något värde. Alla de som ingår i ett fält är också vissa grundläggande intressen gemensamt. Det är 
detta gemensamma som skapar fältet, utan detta underförstådda ömsesidiga intresse av att spela 
spelet skulle inte fältet finnas.76  
 
Så den status som person kan skaffa sig på detta sätt beror alltså på sammansättning av det 
kulturella och ekonomiska kapitalet. Även om man har de ekonomiska förutsättningarna så är det 
inte säkert att detta räcker. Det gäller också att ha det kulturella kapitalet att kunna konsumera på 
rätt sätt, exempelvis att köpa rätt bilmärke. 
 

I: Det är inte så att ni tänker att ’nu när jag är äldre ska jag passa på att köpa nån fin bil’ eller 
sådär? A: Jo, det gjorde jag. I: Det har du gjort? Ja, det gjorde jag, men inte för att imponera på 
nån, imponera på mig själv kanske. I: Ja, för din egen skull? A: Ja 

 
Bourdieu säger att olika samhällsklasser är teoretiska konstruktioner, som har skapats genom 
historiska indelningar. Så då skulle man kunna säga att Bourdieus begrepp bygger på sociala 
konstruktioner, eftersom han visar på de sociala konstruktioner som redan finns i samhället. Men 
när han gör det så blir ju också hans egna begrepp sociala konstruktioner som hjälper till att skapa 
olika klasser, och detta har han också blivit kritiserad för. Eftersom han menar att medelklassen 
är de som innehar mest kulturellt kapital, till skillnad från arbetarklassen, så är han själv en del av 
detta historiska skapande av arbetarklassen som den okultiverade andra. Bourdieu menar också 
att reproduktionen av detta kapital sker på ett naturligt sätt i medelklassen, men inte i 
arbetarklassen beroende på att arbetarklassen inte har det ekonomiska kapital för att kunna köpa 
sig tid för att investera i kulturellt kapital. Här har Bourdieu kritiserats för att vara sexistisk 
eftersom han anser att i medelklassfamiljer så kan mamman vara hemma med barnen och föra 
vidare det kulturella kapitalet, medan detta inte är möjligt i arbetarklassfamiljer eftersom mamman 
där måste arbeta.77 Vad gäller matinköp så verkar det av intervjuerna att döma som att det är 
kvinnorna som har ansvarat för matinköpen i familjen tidigare, medan det numera verkar som att 
männen också handlar mat. 
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Gränserna mellan det kvinnliga och manliga shoppandet har i viss mån suddats ut. Detta beror på 
att fler män också blir konsumenter när kvinnorna blir en del av arbetskraften och männen har 
blivit en ny marknad för annonsörerna. Det har blivit en ny klassificering av platser, ställen för 
inköp till familjen, som fortfarande mest görs av kvinnor, återfinns mest i snabbköp eller i 
köpcentrum utanför stadskärnan. Detta ska jämföras med ställen för mer fritidsshopping, som är 
mindre indelat efter kön. Detta innebär alltså att vardagliga inköp fortfarande är något för 
kvinnor, medan den mer nöjesinriktade shoppingen är mer för båda könen. Män är nu också 
konsumenter, och det är inte längre omanligt att handla, i alla fall så länge det handlar om 
vardagsinköp som till familjen.78 I intervjuerna framkommer det att även männen gör mer 
vardagliga inköp så som av mat. Men också exempel på det motsatta, att det är de som står för 
inköpen av sällanköpsvaror, som exempelvis hemelektronik. 
 

Det är hon som svarar för matinköp kan man ju säga då. […] När det gäller andra, kan man 
säga konsumtionsvaror, då är det nog mest jag som köper det. Kan vara tekniska prylar eller 
något till hemmet. Jag har ju villa också och då blir det ju det att man reparerar och så va. Så att 
det är väl ömsesidigt. 

 
Det är också så att många varor behöver arbete innan de kan konsumeras. Detta arbete är för det 
mesta en del av hushållsarbetet, och utförs för det mesta av kvinnorna. Eftersom det antagligen 
är så att det är kvinnan som står för en stor del av inköpen till hushållet och därmed också är den 
primära konsumenten, medan hon också utför arbetet på produkten innan det konsumeras av de 
andra i hushållet. Hon är på detta sätt också en producent.79  
 

Slutdiskussion 
Jag har i denna uppsats diskuterat hur konsumtionen bland äldre personer ser ut. Utifrån några 
olika perspektiv har jag problematiserat bilden av den äldre konsumenten. Stadens rum som ett 
ställe för konsumtion är förstås viktigt, men också som ett ställe för andra aktiviteter, så som 
möten, spontana eller planerade, och ett ställe där man kan ta del av arrangemang av olika slag. 
För att stadens rum ska vara ett attraktivt ställe att vistas på så krävs det variation av bebyggelse, 
öppna platser, parker, mötesplatser och affärer. Detta håller stadens rum levande och  möjliggör 
en rörelse av folk, inte bara dagtid utan också kvällstid. Detta gör också att staden och dess 
centrum blir en naturlig plats att vistas på, vilket alla verksamheter kan dra nytta av. Det skapar 
också ett mer livfullt stadsrum. Eftersom affärerna numera ofta ligger i stora varuhus inne i 
staden, eller utanför centrum, så försvinner den naturliga rörligheten när folk ska förflytta sig 
mellan olika affärer.  
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Den variation som Jane Jacobs tycker är viktig för en stad, verkar vara något som de intervjuade 
saknar i vissa avseenden. Jacobs tycker att affärerna ska vara mer specialiserade, istället för ett 
köpcentrum där allting ska rymmas under ett tak. Detta för att skapa en rörlighet mellan 
affärerna. Som vi har sett så verkar de intervjuade sakna den handel som fanns förr i tiden, med 
mindre, specialiserade affärer som låg i den lokala omgivningen. Detta blev också ett sätt att 
mötas och skapade på detta sätt ett levande stadsrum. Ett försök att få tillbaka detta skulle kunna 
vara att försöka utveckla torghandeln. Den är ett incitament för folk att besöka centrum, och när 
de är där så passar de säkert på att även uträtta andra ärenden eller går till en restaurang för att äta 
eller till ett café för att ta en fika. Problemet med torghandeln idag är den ligger en bit från 
affärsgatan och den är för liten i omfattning. Om den ligger närmre affärsgatan och kan ökas i 
omfattning så tror jag att det är en fördel för folklivet i centrum. Den blir också en plats för 
spontana möten, något som jag tror har gått förlorat till viss del, detta på grund av 
koncentrationen av affärerna till varuhusen. Torghandeln gör att folk också vill röra sig utomhus, 
istället för bara inne i varuhusen. Denna rörlighet skapar det folkliv som behöver eftersträvas. 
 
Som jag har diskuterat så kan de äldre känna att de inte riktigt passar in i stadens centrum. Det 
faktum att centrum blir en alltmer livfull plats kan då förstås vara till nackdel, så att de äldre än 
mer känner att de inte riktigt passar in. De kanske känner att de inte riktigt passar in på grund av 
tempot, eller att de känner att stadskärnan mest är en plats för de yngre. Tempot i centrum och 
den osäkerhet de äldre kan känna när de vistas där, tror jag gör att de känner att de måste vara 
mer vaksamma. Denna vaksamhet kräver också mer kraft än att befinna sig på ett ställe där man 
känner sig trygg. Denna känsla av att inte känna sig trygg och denna vaksamhet som tar kraft, tror 
jag bidrar till en viss avog inställning bland de äldre till centrum som handelsplats och mötesplats. 
Hur ska man då få de äldre att känna att centrum är ett bra ställe att vistas och handla i? Det 
kanske är så att det är en fråga om attityd, och att det gäller att på något sätt ändra den. Ett sätt 
skulle vara att på något sätt ordna aktiveter för de äldre så att de känner sig välkomna och på 
detta sätt göra det till något naturligt att besöka och handla i centrum. Erving Goffman har två 
begrepp som han kallar för front stage och back stage.  Personens uppträdande på front stage är 
sådant att personen försöker hålla sig inom vad som anses normalt beteende på en offentlig plats, 
exempelvis i ett varuhus.80 Så i ett beteende som andra personer kan se, försöker personen att 
förstärka vissa drag, och andra drag, som kan verka misskrediterande på personen, hålls tillbaka. 
Detta till skillnad från back stage, där dessa undantryckta beteenden kan användas, exempelvis i 
hemmet.81 Det kan vara så att utvecklingen har gått åt ett sådant håll att ett uppträdande som 
man förr enbart hade i hemmet, back stage, numera också kan förekomma i offentligheten, front 
stage. Detta kan vara en anledning till att de äldre inte heller tycker att de passar in i centrum. 
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Var i staden man handlar är givetvis beroende på var man bor och om man har tillgång till bil. 
Det verkar också i viss mån vara en ekonomisk fråga. Matinköp sker ofta i det område där man 
bor, men ska man också handla andra saker, så verkar det vara i centrum eller i något av 
varuhusen utanför stadskärnan som besöks. Det är även fråga om vilken service man förväntar 
sig i affärerna. Man vill gärna kunna bygga upp en relation med affären, och därigenom vara en 
återkommande kund där man är igenkänd och kan ha en mer personlig relation. Det är också en 
fråga om kunskap, de affärer där man är igenkänd, får bra service och där kunskapen finns, där 
handlar man. Denna känsla av att vara igenkänd får man antagligen när man handlar i sitt 
närområde, men också i vissa affärer i centrum om man där är en återkommande kund. Det finns 
också en känsla av att affärer i centrum kommer och går, att det är för dynamiskt. Detta blir till 
en nackdel då de äldre vill bygga upp långvariga relationer med en viss affär. 
 
Köp av varor behöver inte enbart bero på att det är saker man behöver, utan det kan också vara 
ett sätt att köpa sig status och visa sin livsstil för andra. Genom att visa upp sin konsumtion för 
andra visar man att man har kapital att kunna köpa de varor man vill, och blir därmed tilldelad en 
status från andra. Men det är inte enbart det ekonomiska kapitalet som räknas, utan också det 
kulturella. Det är inte enbart varorna som sådana som räknas, utan det är också en fråga om att 
ha de rätta kunskaperna, för att kunna använda sig av olika livsstilar. Även här skiljer det sig 
förstås mycket mellan olika personer i fråga om ekonomiskt och kulturellt kapital, och om och 
hur man använder sig av det för att skaffa sig status.  
 
Som vi har sett så stämmer inte den positiva bilden av individen i det postmoderna samhället och 
i den tredje åldern till fullo. Den bild som framkommer i intervjuerna stämmer dock delvis. De 
intervjuade ger en bild av att vara aktiva och vara engagerade på olika sätt och ha en aktiv fritid. 
Detta är något som verkar stämma med ovanstående teorier, att möjligheterna finns och bara för 
att man blir äldre så slutar man inte att vara aktiv och använda sig av de möjligheter som ges. 
Detta stämmer överens med bilden av mer flexibla individuella livsbanor istället för mer fasta 
livscykler. Den bild av en stigmatisering av de äldre i det postmoderna samhället på grund av en 
frånkoppling baserad på ett minskat deltagande verkar inte heller stämma. De intervjuade är 
aktiva inom olika föreningar, och de blir därmed delaktiga i att påverka samhället på olika sätt. Att 
ett ökat självförtroende bland de äldre för konsumtion och att de har en känsla av att kunna 
konsumera sådant som förut kanske mer ansågs kopplat till yngre ålder ser också ut att vara något 
som stämmer. För att denna konsumtion ska kunna ske så måste dock de ekonomiska 
förutsättningarna finnas. De ekonomiska förutsättningarna är förstås beroende på vilket arbete 
man hade innan pensioneringen, tillsammans med andra faktorer. Bilden av WOOPIES som kan 
resa och konsumera stämmer alltså inte för alla. Det jag tycker att jag inte har lyckats kunna få 
svar på i denna uppsats är en djupare förståelse för äldres konsumtionskulturer, vilket är en fråga 
för fortsatt forskning. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöker jag äldre personers konsumtion, personer som kan sägas befinna sig i 
den tredje åldern. På grund av en förlängd livslängd så har den period i livet som vi kallar 
medelålder förlängts. Detta tillsammans med ökade materiella tillgångar för de äldre har stärkt 
deras ställning som konsumenter. Denna studie gäller personer som är bosatta i Norrköping och 
deras konsumtion i denna stad. Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen använder jag mig av 
teorier om den tredje åldern, konsumtionskulturen och stadens rum. Livet delas in i olika livsfaser 
och därmed olika förväntningar om vad som anses viktigt och passande för en viss ålder. Dessa 
gränser håller på att suddas ut, och medelåldern har förlängts på grund av en ökad 
medellivslängd. När en person inte längre är yrkesverksam så kan han eller hon välja vad hon vill 
spendera sin tid på. Detta sammantaget med ett ekonomiskt kapital gör att den tredje åldern blir 
en period av självförverkligande där saker som inte kunnat göras förut nu kan uppfyllas. 
Konsumtion är inte bara att köpa de saker som man anser sig behöva, utan är också ett sätt att 
visa upp sin status. Att köpa varor är alltid inneslutet i en social kontext och varor är också 
markörer i sociala relationer. Konsumtionskulturen har två olika fokus, dels varornas kulturella 
värde, användandet av varor som kommunikatörer, och dels ekonomin av kulturell kompetens, 
att tillägna sig och ackumulera kulturellt kapital, att veta vilka varor som är de viktiga och varför. 
Stadens rum som en plats för konsumtion är givetvis viktig. Stadens miljö ska vara varierad och 
bestå av både bostäder och affärer. Det har också skett en förändring i hur stadens rum används. 
Förr var det mer av en plats där människor umgicks, men nu har arbete och fritid förlagts till 
andra platser, vilket har resulterat i att många aktiviteter har flyttats till en privat sfär eller en 
offentlig inomhussfär. 
 
Med hjälp av intervjuer som har analyserats med grundad teori försöker jag se vad de äldre 
efterfrågar i form av varor och övrigt utbud i staden, och var och varför de handlar de saker de 
konsumerar. Vidare tittar jag på vad stadens rum betyder för del äldre. Är det en plats för möten 
och nöjen, eller är den mer av en plats som måste besökas när man handlar. Det är inte säkert att 
inköp sker enbart för att det är saker man anser sig behöva, utan det kan också vara ett sätt att 
visa upp sin konsumtion och därigenom skaffa sig status. De äldre verkar sakna äldre tiders 
handel med de små specialiserade affärerna i kvarteret. Denna typ av handel gjorde också att 
kontakten med affärsinnehavarna blev mer personlig. Att vistas i staden och besöka butiker blev 
också ett sätt att umgås. Ett exempel på detta är att torghandeln är något som de intervjuade 
saknar. Detta ser jag som att de äldre saknar den personliga kontakten som förr präglade 
affärerna, och att torghandeln också är ett sätt att locka folk till centrum. Även de äldres plats i 
stadens centrum diskuteras, är det en plats där de äldre känner sig hemma, eller är det en plats 
som de äldre anser vara för de yngre, och påverkar detta var de äldre handlar? 
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