
dr katarina graffman

Självklart digital, 
men inte självklart hållbar…

Katarina Graffman
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Människor säger  
inte vad de tänker, 

vet inte vad de 
känner och gör inte 

som de säger. 
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Vi uttrycker det som andra 
förväntar sig av oss. 

Säger 
”Jag tycker det är viktigt att 

sortera skräp. Jag slänger 
alltid flaskor till 
glasåtervinning.” 

Gör 
Slänger flaskor direkt 

i sophinken. 
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rådande vetenskapssyn



Hur förändra beteenden? 

Information Attityd HandlingIntention



Quantitative Research Qualitative Research

10 people

100 people

Validate 10 things Uncover 100 things
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”skärmtid” - 
ett begrepp som blockerar
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Uppslagsbok för hemmet 1908 
                                                   
                                             ”boktid”
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Inte bara skärmens fel!
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digital generation
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ständig stimulans
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År 0 - 1500 
År 1500 - 1900 

Efter 1945: vart 25:e år 
År 2009: var 18:e månad 

2020: var 12:e timme
 

knowledge 
doubling curve
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de läser och tänker inte - 
de tittar och känner
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digitala är jag 
jag är digital
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Samtiden kan beskrivas som…
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Oändliga 
valmöjligheter
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Missuppfattning 1 

Vi tror att rollen som 
konsument är något vi 
kan kliva in och ut ur.
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Missuppfattning 2 

Vi tror att vi gör fria,  
självständiga och så klart 

rationella val.
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Produktionsekonomi

”You can get it any color you like.  
As long as it is black.” Henry Ford

Distributionsekonomi Konsumtionsekonomi
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Trender och mottrender
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Praktisk och teoretisk kunskap
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Hur ändra beteenden?
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SWEDEN
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Flockens vishet
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Flocken smittar
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Flockens vishet - nudging
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Fyrtorn
Influencer
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HJÄLPARE 
åsikter 

Föräldrar 
Lärare 

Syo 
Tränare 

Gammelmedia

VÄNNER 
diskutera 

Skola 
Fritid 

Slutna nätverk

KÄNDISAR 
livsstil 

Youtube 
Twitter 

Instagram 
TV 

Film

Fyrtorn Influencer
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Internet
Kunskaps- 

samhället

informationssamhälle
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människan är social

Internet relations- 
samhället
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= rekommendationssamhället
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Konsumtionskulturens paradoxer

minimalism hyperkonsumtion

praktisk kunskap teoretisk kunskap

klimatångest marknadsalgoritmer

individualism flocken 

valfrihet ängslighet 

existentialism status 

? ? 
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Måste vi förstå?  
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https://vimeo.com/320266583

Om du vill veta…
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tack
graffman@inculture.com 
070 513 92 10 

  dr_katarina_graffman 

Konsumtionskulturen 
är här för 
att stanna
Jacob Östberg  
Katarina Graffman

VI 
ÄR 
VI 
KÖPER

vad 
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