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Förord 

Arbetsdelningen mellan forskarna har skett på följande vis; Vi har använt oss av ett 

ansvarssystem, där de huvudsakliga sektionerna av studien har delats upp mellan forskarna i 

form av kapitel. Efter en gemensam diskussion om sektionen kommer den ansvariga 

forskaren att skriva en till versionen av kapitlet, som återigen redigeras och raffineras av den 

andra forskaren. Alla sektioner/kapitel har under hela skrivningssprocessen förblivit öppna 

för kritik och fri modifiering baserat på diskussioner eller förändringar under forskningens 

gång. Av dessa skäl anser vi att båda ansvarar för slutresultatet.  

  Vi vill även tacka för handledare Joanna Mellquist vars tålamod, feedback och kommentarer 

samt flexibilitet när det kommer till tidtabeller har varit avgörande i processen att genomföra 

denna studie.  
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Abstract 

This study aims to examine and observe the discourse around freedom within academia, more 

specifically within research pertaining to the  choice overload  phenomenon. The study is 

qualitative in nature and would be best described as a discourse,- and ideology analysis. The 

study observes the current discourse around choice overload and how the phenomenon is 

presented and problematized. Furthermore the study aims to examine if there are any 

ideological influences in this area of research. The studies being analyzed are published 

between 2016 to the middle of 2018 and based around the keyword  choice overload ,. The 

results of this study show that recent research regarding choice overload is in overwhelming 

majority conducted by marketing and hence presented in a market-minded perspective. The 

study also finds that there seems to exist an indication of two “perspectives” when it comes to 

the researchers views on  choice overload . In these study these perspectives are categorized by 

one having a more pragmatic, solution-oriented view in relation to the phenomenon and the 

other one being more sceptical to its existence at all. The conclusion brings mixed results, 

whereas while the study shows that there are prevalent tendencies to problematize and present 

choice overload from a profit seeking perspective as opposed to a general societal health 

perspective, the controlled nature of the language used in research makes it hard to draw any 

concrete conclusions. The study ends on an encouraging note, leaving suggestions for further 

more in-depth research to contribute to this field of knowledge. 

 

Keywords: Choice overload, freedom, freedom of choice, ideology, ideology analysis, 

ideology of freedom, academia, research, neoliberalism, overchoice  
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka och observera diskursen kring valfrihet inom akademia, 

specifikt inom forskning kring fenomenet  choice overload . Denna studie är kvalitativ till sin 

natur och kan bäst beskrivas som en diskurs,- och ideologianalys. Studien observerar 

diskursen kring choice overload och hur fenomenet presenteras och problematiseras. Vidare 

ämnar denna studie att examinera om det förekommer ideologiska strömningar inom 

forskningsfältet. De studier som analyseras är baserade kring nyckelordet  choice overload 

och är publicerade mellan 2016 och första halvan av 2018. Resultaten av denna studie visar 

att nylig forskning kring choice overload är dominerad av marknadsföring och därefter 

presenterad ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. Studien finner även att det tycks existera 

en indikation av två olika “perspektiv” när det kommer till hur forskare ser på choice 

overload. I denna studie kategoriseras dessa perspektiv av att ena har en mer pragmatisk och 

lösningsorienterad inställning gentemot fenomenet, medan det andra förhåller sig mer 

skeptiska till fenomenets existens. Resultatet av studien är blandat, då fastän studien visar att 

det finns tydliga tendenser att problematisera och presentera choice overload ur ett 

vinst-sökande perspektiv i motsats till ett folkhälso,- och samhällsperspektiv, så förhindras 

studien från att finna konkreta resultat på grund av det kontrollerade språket inom akademisk 

forskning och problematiken med allmän generalisering. Studien avslutas med förslag för 

vidare forskning för att bidra till kunskap kring ideologi inom akademia.  

 

Nyckelord: choice overload, overchoice, frihet, valfrihet, ideologi, ideologianalys, 

valfrihetsideologi, valfrihetssamhället, academia, neoliberalism 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Denna studie har observerat och undersökt hur den aktuella diskursen kring valfrihet inom 

akademia, mer specifikt inom forskning kring fenomenet choice overload ser ut samt hur 

fenomenet presenteras och problematiseras. Denna studie har analyserat ett antal studier 

gjorda mellan 2016 och 2018 som handlar om eller behandlar choice overload med hjälp av 

en teoretisk bas bestående av etablerade teorier kring diskurs och ideologi samt kulturell 

dominans. Resultatet visar att nylig forskning kring choice overload är starkt dominerad av 

marknadsföring och därmed blir fenomenet presenterat ur ett marknadsekonomiskt 

perspektiv, förutom detta finner studien att det tycks finnas två olika förhållningssätt till 

choice overload som fenomen, där forskare har olika sätt att betrakta fenomenet. I denna 

studie kategoriseras dessa förhållningssätt av att ena är mer pragmatiskt och 

lösningsorienterat inställt gentemot fenomenet, medan det andra förhåller sig mer skeptiska 

till fenomenet existens. Studien har inte möjlighet att uttrycka en definitiv slutsats, då fastän 

det förekommer tendenser att betrakta fenomenet choice overload ur ett vinst-sökande 

perspektiv så är det kontrollerade akademiska språket och de allmänna riskerna med 

generalisering komplexa faktorer som bör tas i beaktande. Forskarna avslutar med alternativ 

och ideer för vidare forskning för att bidra till kunskap kring ideologi inom akademia. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Den historiska utveckling som 1991 kan sägas kulminerade i Sovjetunionens upplösning, 

innebar en geo-politisk maktomvälvning och förändring i förutsättningarna inom den 

politiska diskursen; en förändring i maktbalans som i öppnade för en obehindrad expansion 

och radikalisering av marknadsekonomins paradigm (Harvey 2007; Hall 2011). Denna 

historiska utveckling är allmänt hyllad av politiker som ett steg mot en bättre och friare värld; 

flera har uttryckt utvecklingen som slutet för konceptet ideologi - det vill säga som ideologins 

död (Bell 2000; Fukuyama 2006). 

    Vi lever idag i ett  valfrihetssamhälle  (Salecl 2009); ett marknadsekonomiskt 

konsumtionssamhälle där valfriheten utgör ett mantra för vägen mot att uppnå den 

individuella lyckan (Schwartz 2000). Inflytandet som detta valfrihetsideal har på dagens 

samhälle genomsyrar så gott som varje aspekt av vår vardag (Salecl 2009; Hall 2011). Det 

ekonomiska intressets roll och samhällets inställning till marknadsekonomisk logik kan få 

allvarliga konsekvenser för forskning och kunskapsproduktion. Exempelvis under våren 2018 

läckte en intern rapport från den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs ut i media 

via Tae Kim (2018). Rapporten problematiserade i synnerhet medicinska behandlingar och 

teknologi kring genterapi som helt botade människor från sjukdomar. Problematiseringen 

fokuserade på att denna formen av teknologi skulle innebära en ekonomisk katastrof för 

privata läkemedelsföretag eftersom deras affärsmodell bygger på att människor är beroende 

av att använda dyra läkemedel över långa perioder.  

    Det grundläggande motivet till denna studien är att få en liten insikt i hur ideologiskt 

inflytandet ser ut genom analysera diskursen kring valfrihet inom akademisk forskning. Vi 

har gjort detta valet baserat på att det är ett generellt antagande och en förväntan att 

akademisk forskning och forskare göra anspråk på att vara värdeneutrala  (Vetenskapsrådet 

2011: s. 12) . Detta antagande medför att forskningssamhället utgör en grundpelare och 

auktoritet när det gäller ett samhälles kunskapsproduktion och det blir viktigt att studera vilka 

föreställningar som står som premisser inom forskningen och eventuellt problematisera dessa 

föreställningars effekt på samhällets kunskapsproduktion. 
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    Vi kommer framförallt analysera 12 studier från de senaste åren för att observera den 

moderna diskursen kring  choice overload , hur den presenteras och problematiseras och hur 

forskning kring fenomenet sker. Choice overload syftar på det kognitiva fenomen som 

innebär att när vi människor ställs inför för många val så förbyts den ur valfriheten förväntade 

optimeringen av tillfredsställelse till en paralyserande obeslutsamhet, ångest och ett allmänt 

missnöje med de val vi sedermera gör (Schwartz 2000). 

   Choice overload går därmed tvärt emot de premisser och slutsatser kring individers relation 

till valfrihet som utgör grunden för bland annat  rational choice theory  - en av de dominerande 

teorierna inom den ekonomiska disciplinen och som även tagit sig in i den politiska arenan 

via  public choice theory  (Hall 2011). Fenomenet har studerats i ett flertal olika studier 

(exempelvis: Iyengar & Lepper 2000; Basili & Vannucci 2015; Buturak & Evren 2017; Hadar 

& Sood 2014; Brown et al. 2015) och ämnet choice overload har även varit målet för 

metastudier då resultaten och slutsatserna i studierna sammantaget ansetts sakna fullständiga 

klargörande kring fenomenet (Chernev, Böckenholt & Goodman 2015; Scheibehenne, 

Greifeneder & Todd 2010). 
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1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att att studera valfrihetsdiskursen inom akademia och forskningen 

relaterad till valfrihet. Med valfrihetsdiskurs inom akademia syftar vi på den aktiva 

kunskapsproduktion och det praktiska förhållningssätt som akademisk forskning på ämnet val 

och beslutstagande applicerar och ur vilket perspektiv valfrihet studeras. Vi definierar 

forskning relaterad till valfrihet som akademisk forskning som behandlar val och beslut samt 

problematiserar valfrihet inom olika aspekter av samhället. Vi har bedömt att choice overload 

är den mest konkreta problematiseringen eftersom det är ett fenomen som fundamentalt 

ifrågasätter allmänt accepterade premisser om att konstant ökande antal valmöjligheter är en 

rationell och önskvärd utveckling. 

    Vidare kommer vi att avgränsa oss till diskursen och forskningen kring det tidigare nämnda 

konceptet choice overload. Det övergripande nyckelbegreppet i vår teoretiska analysmodell 

kommer att vara  ideologi . Vi ämnar att genom vår studie kunna undersöka två aspekter inom 

forskningen kring choice overload. Dels är vi intresserade av  hur diskursen kring choice 

overload idag ser ut och hur fenomenet problematiseras inom det akademiska fältet.  

   Vi kommer att utgå från det kunskapssociologiska antagandet om att kunskap produceras i 

en social kontext genom att individer i ett samhälle socialt skapar och kommunicerar de 

begrepp och förnimmelser som gör det möjligt för dem att dekonstruera och förstå 

omvärlden. Från ideologibegreppet är steget till  kulturell hegemoni  (Gramsci 1971) inte långt 

och ur den marxistiska traditionen härleder vi även konceptet om  ideologiska statsapparater 

(Althusser 1970) som syftar på de institutioner som kan användas som förmedlare av 

ideologi, och därmed upprätthålla kulturell hegemoni. Begreppen kommer att förklaras mer 

utförligt i studiens teorikapitel.  

    Studiens övergripande syfte är att studera valfrihetsdiskursen inom dagens akademia. 

 

1.3 Frågeställning 

 

1. Hur presenteras och problematiseras valfrihet i dagens forskning inom choice 

overload? 

2. Vilka rådande ideologiska strömningar existerar inom forskningsfältet choice 

overload? 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning som vi uppdagat. Det primära 

tematiska kriteriet som vi har baserat urvalet av tidigare forskning på är diskursanalyser med 

fokus på akademia och kunskapsproduktion. Vi bedömer att detta är ett tema som motsvarar 

den övergripande beskrivning av vår studie och frågeställning. Vårt resonemang är att vår 

studie utgörs av en kvalitativ diskursanalys om hur valfrihet presenteras och problematiseras 

inom choice overload-forskning. Vi har med andra ord begränsat redovisningen av tidigare 

forskning till ett antal studier som huvudsakligen omfattar diskursanalyser av den akademiska 

institutionen och dess relaterade områden såsom exempelvis akademisk policy eller 

akademiska verk.  

    Den befintliga forskningen vittnar om att det existerar ett stort intresse för att identifiera 

hur de politiska och ideologiska strömningarna i dagens samhälle påverkar utformningen, 

planeringen och även förväntningarna som sätts på den akademiska läroplanen (Lim 2014: s. 

62; O´Regan & Gray 2018: s. 535-536; Nordin 2012). Detta inkluderar även den effekt som 

dessa politiska strömningar har på hur diskursen sker inom akademia; det vill säga hur det 

påverkar vad som anses vara det korrekta sättet att tänka eller definierar vad som är objektivt, 

samt hur detta reproducerar en viss uppfattning av samhället genom någonting så vardagligt 

som språkbruket. 

    Leonel Lims (2014) analys av det ideologiska inflytandet som finns i det som lärs ut på så 

kallade Thinking Skills-kurser som erbjuds av University of Cambridge International 

Education (CIE; tidigare University of) Cambridge International Examinations) är ett 

exempel på denna diskursanalytiska forskning. I sin analys drar Lim slutsaten att innehållet i 

kursen reflekterar de värderingar och intressen som framförallt tillhör samhällets 

dominerande ekonomiska elit och som därmed ligger till grund för att återproducera denna 

gruppens dominans; detta i form av att värdera vad Lim kallar nyliberala definitioner av 

rationalitet och marknadslogik som kategoriska sanningar och vägen till att bli framgångsrik 

(Lim 2014: s. 71-72).  

    Lim är inte heller den enda som genom sina studier belyser sättet på vilket läroplaner och 

akademiska institutioner har låtit sig påverkas av politiska och ideologiska strömningar och 
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de beskriver, liksom Lim, dessa marknadsekonomiska intressen med  termen  nyliberal 

ideologi  (Holborow 2013: s. 230-233; O´Regan & Gray 2018: s. 535; Hall 2011: s. 706). 

De ovan nämnda studierna argumenterar även kring hur det marknadsekonomiskt drivna 

tänkandet har haft stort inflytande på akademiska reformer i Sverige och resten av världen. 

Dessa reformer har bland annat inneburit att akademiska verk och insatser har ansetts vara i 

behov att bli mer mätbart produktiva och tävlingsinriktade så att de genom konkurrens bland 

annat kan göra anspråk på och motivera finansiering och andra ekonomiska bidrag (O´Regan 

& Gray 2018; Nordin 2012). 

    Den ovan nämnda tidigare forskningen fokuserar på att belysa inflytandet av nyliberal 

ideologi och dess effekt på dagens universitet. Effekterna inkluderar bland annat hur den 

högre akademiska utbildningen har blivit omformad till att uppfatta och presentera sina 

föreläsare som leverantörer av tjänster, studenter som kunder samt att presentera kurser som 

produkter genom säljretorik som USP (Unique Selling Points) och liknande 

marknadsföringsterminologi. Motiveringen är att attrahera kunder, det vill säga studenter, och 

som sedermera ska kunna kulminera i forskning, akademiska verk och publicitet som endast 

kan värdesättas i en kvantifierbar rangordning (O´Regan & Gray 2018: s. 536; Holborow 

2013: s. 234). 

    De moderna reformerna inom det akademiska väsendet syns enligt den ovan nämnda 

tidigare forskningen med andra ord i förändringar i användningen av den lingvistiska stilen i 

genom att ordvalen har blivit mer marknadsinriktade när det kommer till hur universitet 

presenterar sig (Holborow 2013: s. 237) och universitetens självbild har förändrats från att ha 

ett samhälleligt uppdrag till att bli en kommersiell institution med marknadsintressen 

(Holborow 2013: s. 245; O´Regan & Gray 2018, s. 535). 

 

    Den tidigare forskningen ovan har tydliga likheter och paralleller till denna studien i att de 

ämnat observera, forska och analysera det ideologiska inflytandet i den akademiska sfären 

och därmed diskursen därom. Medan tidigare forskning har fokuserat på hur den 

marknadsekonomiska logiken omstruktrukturerat utbildningsväsendet så ämnar vi att bidra 

till forskningsfältet kring ideologi och diskurs genom att studera hur valfrihetsidealet 

påverkar forskningen kring choice overload. Det är därmed vår förhoppning att kunna bidra 

med kunskap kring diskurs, ideologi, hegemoni och dess reproduktion samt hur de kan 

relatera till ekonomiska intressen och eventuella effekter av detta.  
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3. Teori 

Studien utgår från en uppsättning av fem teoretiska begrepp och koncept som har att göra 

med hur kunskap i ett samhälle skapas och återproduceras ur ett sociologiskt perspektiv. Vi 

ser dessa som relevanta för att kunna bygga en röd tråd mot förståelse av kunskapsproduktion 

inom forskning.  Den grundläggande teoretiska utgångspunkten är den  kunskapssociologiska 

och vi kommer i huvudsak att definiera begreppet efter vad  Peter L. Berger  och  Thomas 

Luckmann  beskriver i sin bok  The social construction of reality: a treatise in the sociology of 

knowledge  (1991) .  Från det kunskapssociologiska perspektivet tar vi oss vidare till begreppet 

ideologi  som vi delvis själva tvingas att definiera på grund av begreppets omtvistade 

betydelse. Antonio Gramscis  kulturell hegemoni  är nästa anhalt genom att koppla makt och 

sociala grupper till det föregående ideologiska begreppet. Slutligen når vi fram till  Louis 

Althussers  begrepp  ideologiska statsapparat  som står som arena för den ideologiska kampen 

för hegemoni -  diskursen  och dess roll i återproduktionen av ideologi och kulturell hegemoni. 

 

3.1 Kunskapssociologi 

Det kunskapssociologiska fältet utgör sannolikt en av de fundamentala grundteorierna för 

hela det sociologiska fältet (Berger & Luckmann 1991: s. 208). Grundsatsen inom 

kunskapssociologin är den att kunskap har en högst social aspekt. För att uttrycka det än mer 

konkret: “verkligheten är socialt konstruerad” (Berger & Luckmann 1991: s. 13). Vad socialt 

konstruerad syftar på är att de verktyg vi använder för att förstå omvärlden genom att 

exempelvis kategorisera intryck och identifiera samband är produkter av en 

socialiseringsprocess; det vill säga hur vi ser och tolkar världen är något som vi får lära oss av 

vår sociala omgivning; det vill säga andra människor. Den sociala aspekten av kunskap och 

kunskapsproduktion innebär inte bara ett sociologiskt intresse utan utgör också en 

fundamentalt epistemologisk relevans. Den socialt konstruerade ramen för vad som är 

kunskap och kunskapsprocesser utesluter naturligtvis inte sociologisk kunskap enligt Berger 

& Luckmann men de menar samtidigt att en kritik mot konceptet sociala konstruktioner 

genom att applicera konceptet social konstruktion vore fruktlöst och som de uttrycker det: 

“like trying to push a bus in which one is riding” (Berger & Luckmann 1991: s. 25). 

    Grunden för Bergers & Luckmanns kunskapssociologiska teori ligger i Durkheims koncept 

om sociala verklighet (Berger & Luckmann 1991: s. 28). Detta är den verklighet som 

6 



Sociologi C, HT18, Södertörns Högskola 

Alvarsson, Ramos Serrano 

befinner sig utanför individerna och utgörs av exempelvis normer, gemensam moral och 

liknande intersubjektiva sociala fenomen. Berger & Luckmann (1991: s. 33-35) inkorporerar 

även Webers koncept om social mening där individer i ett samhället ställer sig själva i 

relation till den sociala verklighet som de upplever som en objektiv verklighet. Syntesen 

mellan dessa två utgör en av de huvudsakliga insikterna som den kunskapssociologiska teorin 

utgår ifrån. Detta är det dialektiska förhållandet mellan som existerar mellan individens 

kognition och den sociala sfären. Vilket också är utgångspunkten även för Karl Marx 

samhällsanalyser innan det kunskapssociologiska begreppet existerade, enligt Berger & 

Luckmann (1991: s. 209). 

 

3.2 Ideologi 

Begreppet  ideologi  hade redan före Antonio Gramsci (1891-1937) genomgått förändringar i 

betydelse under åren (Gramsci, Hoare & Nowell-Smith 1971: s. 704). Efter Gramsci har 

ideologi som begrepp och dess definition att vara ett fortsatt samtalsämne inom den 

akademiska sfären (Hoare & Nowell-Smith 1971; Purvis & Hunt 1993; van Dijk 1998; 2005; 

2006; 2008; 2011). En av de återkommande forskarna inom diskursanalys och ideologi, 

lingvisten Teun A. van Dijk, definierar ideologi som: 

“...general systems of basic ideas shared by the members of a social group, ideas that will 

influence their interpretation of social events and situations and control their discourse 

and other social practices as group members.” (van Dijk 2011: s. 380) 

Det vill säga det system av grundläggande förståelse av världen inom en social grupp som 

påverkar deras  tolkning av händelser och som baserar sig i gruppens gemensamma intressen 

i en viss social kontext (van Dijk 2011: s. 384). Enligt van Dijk (2011: s. 381) bör begreppet 

ideologi betraktas som värdeneutralt och inte nödvändigtvis syfta på lögner ämnade att 

manipulera och förleda människor, men denna aspekt är inte heller utesluten. 

    Ideologi ska däremot inte, rent semantiskt, förväxlas med begreppet kunskap påpekar van 

Dijk (2011: s. 384). Kunskap som begrepp, menar han, syftar på en viss förståelse som i ett 

samhälle accepteras av samhällets alla grupper och medlemmar som en, a priori, given 

sanning. Samtidigt kan denna kunskap betraktas som ideologi av andra samhällen. När en 

ideologi antar en form av monopolställning så börjar den med andra ord uppfattas som 
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kunskap. Från detta kan vi inte helt osökt dra en parallell till konceptet om ideologins död i 

vårt introduktionskapitel - i kampen mellan ideologier så utnämner segraren sig till kunskap. 

    Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att medan den kunskapssociologiska teorin belyser 

den sociala aspekten av kunskap på ett mer allmänt plan så utgör begreppet ideologi 

benämningen på kunskap i en institutionaliserad och internaliserad form via exempelvis 

sociala gruppers olika särintressen eller erfarenheter. Genom detta kan vi förstår ideologins 

epistemologiska betydelse för den framtida kunskapsproduktionen - och sin egen 

reproduktion. Ett mer konkret exempel är hur det som lärs ut i skolor formar elevernas syn på 

världens beskaffenhet, deras syn på vad som är kunskap och vilken kunskap de anser vara 

viktiga att föra vidare till nästkommande generationer. 

 

3.3 Kulturell hegemoni och den ideologiska statsapparaten 

Konceptet  kulturell hegemoni  knyter makt till det ideologiska begreppet och innebär att en 

social grupp intar en ledarroll i samhället och därigenom även utan våld kan etablera sin 

ideologi utanför sin egen sociala sfär (van Dijk 1998: s. 3). Genom sin dominerande position 

kan med andra ord mindre grupper i ett samhälle överföra sitt särintresse och sin 

förståelsemodell till andra samhällsgrupper och därigenom få dessa underordnade grupper att 

acceptera sin underordnade position som det naturliga tillståndet (van Dijk 2011: s. 381). 

Denna överföring av förståelsemodeller medför, som Gramsci skriver i sina 

fängelseanteckningar, att hegemoni har en fundamental “epistemologisk signifikans” 

(Gramsci 1971: s. 689). Vilket vi i föregående kapitel tog upp gällande ideologi. 

    En hegemonisk position uppnår och upprätthålls inte per automatik. En hegemoni är 

därmed inte heller oövervinnerlig eller permanent. Det sätt som hegemoni upprätthålls och 

återproduceras är enligt Gramsci (1971: s. 526) i synnerhet genom statsapparatens materiella 

institutioner såsom skolsystem etc.  

     Louis Althusser  ansåg att Gramscis teori kring kulturell hegemoni brast i analysen av 

statsapparaten i det att det saknades en nyansering mellan statsapparatens repressiva form och 

statsapparatens ideologiska form. Statsapparatens repressiva form utgörs av 

myndighetsutövning relaterat till det statliga våldsmonopolet; militär, polis, rättssystem, 

fängelsesystem etc (Althusser 1970: s. 75).  
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    Den form vi är intresserad av i vår studie är den ideologiska formen, det Althusser kallar 

för  den ideologiska statsapparaten.  Den repressiva statsapparaten representeras av flera 

institutioner eller organisationer och likaså gör även den ideologiska statsapparaten som även 

är slagfältet för konkurrerande ideologier (Althusser 1970: s. 177). Dessa är exempelvis 

kulturella, religiösa och nyhetsproducerande institutioner. Den absolut viktigaste ideologiska 

statsapparaten i den kapitalistiska samhällsordning är enligt Althusser (1970: s. 158) vad han 

benämner som den  skolastiska  ideologiska statsapparaten och utgörs av utbildningssystemen 

(Althusser 1970: s. 76) och i förlängningen den officiella kunskapsproducerande institutionen 

som utgörs av forskarsamhället. 

 

3.4 Diskurs 

Begreppet  diskurs  har enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2012: s. 355) flera 

definitioner och betydelser. För att undvika förvirring så har vi valt att enbart presentera den 

definition som vi använder i vår studie; det är den senaste och vidaste betydelsen av 

begreppet och den som kan anses tillhöra den tredje generationen av diskursanalys. Diskurs i 

denna bemärkelse utgörs av alla sociala praktiker och system av relationer som skapar 

mening till omvärlden och det vi förnimmer (Bergström & Boréus 2012: s. 357). Detta 

innebär att diskurs utgörs av sociala föreställningar kring vad som har och inte har mening, 

vad som tas för givet och vad som ifrågasätts, hur något eller någon definieras och 

kategoriseras och så vidare. Diskursen kontrollerar därmed individens kognition (van Dijk 

2008: s. 9) via ideologi och därmed beteende, åsikter och attityder. Inom diskurs ryms även 

motreaktioner och kritik mot rådande föreställningar.  
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3.5 Teoretisk sammanfattning 

Som vi kunnat se så är den kunskapssociologiska teorin den grundläggande premissen för vår 

studie, men den kommer inte att direkt appliceras begreppsmässigt i analysen. Vi har trots 

detta valt att presentera teorin som en del av vår teoretiska referensram eftersom att utelämna 

premissen att sociala kontexter påverkar kunskapsproduktion och kunskapsspridning hade 

lämnat underordnade teorier och begrepp som ideologi, kulturell hegemoni och ideologiska 

statsapparater utan en teoretisk förankring. På samma sätt är ideologi den nödvändiga 

plattformen för kulturell hegemoni och kulturell hegemoni för den ideologiska statsapparaten. 

Genom att ideologi utgör det system av föreställningar och förklaringsmodeller kring 

tillvarons beskaffenhet så formar och styr ideologi även kommunikationen och interaktionen 

mellan människor. Det är denna sociala praktik som vi syftar på med begreppet diskurs och 

det blir genom diskursen som ideologier möts och återproduceras. Genom att definiera, 

fokusera och avgränsa diskursen så skapar ideologier per definition de förutsättningar som 

gynnar sin egen återproduktion och sin förmåga att inta en samhälleligt dominerande form i 

kulturell hegemoni. 

    Vårt syfte i studien är som tidigare nämnts att försöka identifiera eventuella tecken på de 

ideologiska strömningar som existerar inom den forskning om choice overload som vi 

kommer att analysera. För att uppnå detta har vi uppmärksammat hur choice overload 

problematiseras och varför det problematiseras på detta sättet samt med grund i teorin om 

kulturell hegemoni knyta detta till en eller flera samhällsgruppers särintressen. 
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4. Metod 

I detta kapitel går vi igenom den analytiska metod som vi använt oss av för att besvara de 

frågeställningar vi ställt upp. Vi anknyter först till vår kunskapssociologiska utgångspunkt, 

går sedan vidare till vårt val av empiri och material för att sedan redovisa för vår kvalitativa 

analysmetod och avslutar sedan med en reflektion kring de forskningsetiska aspekterna. 

    All data kräver någon form av tolkning oavsett om det är en text, en siffra, en observation 

eller ett intervjusvar (Alvesson & Sköldberg 1994). Svårigheten i att tolka specifik data beror 

på vilken typ data det gäller (Bergström & Boréus 2012: s. 30). Den kritiska diskursanalysen 

saknar enligt Ruth Wodak (2009: s. 34) en enhetlig och tydlig struktur för exakt vad som ska 

tittas på eller exakt hur tolkningar ska göras. Detta gäller sannolikt än mer den kritiska eller 

kunskapssociologiska analysen som har som utgångspunkt att ifrågasätta, eller i varje fall 

undersöka, praktikers och strukturers grundvalar eller position som given sanning eller 

sprungen ur det som brukar kallas för sunt förnuft. Följden av detta blir att diskursanalys 

lämnar mycket frihet åt forskare i analysprocessen och detta leder till att det blir ännu 

viktigare för en studie av en sådan analytisk art att redovisa den metodologi som används för 

att inte bara säkerställa den vetenskapliga praxisen kring transparens utan även för att 

motivera och förklara den eventuellt normbrytande förståelseprocess som använts. 

Ideologianalys består enligt Bergström och Boréus (2012: s. 166) av en pluralism 

metodologiska inriktningar och angreppsvinklar. Detta kan vi koppla till det vi tidigare 

nämnde att Ruth Wodak sagt om den kritiska diskursanalysen. Mycket av ansvaret för den 

metodologiska utformningen faller därmed på oss som gör denna studien och vi gör vårt bästa 

att formulera och förklara vår forskningsprocess här. 

 

4.1 Empiri / Material 

Studiens material består av granskade och publicerade forskningsartiklar kring begreppet 

choice overload. Tidsintervallet för publiceringarna är från 2016 till och med första halvan av 

2018. Artiklarna är hämtade via sökverktyget SöderScholar och GoogleScholar och är 

därmed begränsad till de databaser för artiklar som Södertörns Högskola har tillgång till eller 

som är fritt tillgängliga. Vi har sökt efter publicerade artiklar som använder sig av 

nyckelbegreppet  choice overload . 
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    Eftersom våra övergripande ämnesområden är social kunskapsproduktion, ideologi och 

mer specifikt valfrihetssamhället så har vi gjort bedömningen att undersöka diskursen kring 

fenomenet choice overload i en akademisk kontext är relevant. Med akademisk kontext syftar 

vi på den forskning kring fenomenet choice overload som genomförs, granskas och 

publiceras i vetenskapliga tidsskrifter. Vi ser med andra ord den kunskapsproduktion som 

denna forskning utgör som ett uttryck för den diskurs vi ämnar att analysera. Vi utgår i denna 

studien från premissen att ett samhälles forskningsinstitutioner har en auktoritetsroll i 

samhällets kunskapsproduktion. Eftersom vår studie är en diskursanalys av forskningsfältet 

så innebär det även att insamlingsprocessen utgör en initial analysfas. 

    Choice overload är som vi nämner i introduktionen ett fenomen som går emot den 

marknadsekonomiska premissen och allmänna föreställningen om att fler val är leder högre 

lycka och tillfredsställelse hos människor (Schwartz 2000). Choice overload beskriver hur 

fler val tenderar att ha flera negativa effekter hos människor; i form av missnöje med val, 

beslutsångest och till och med lägre självförtroende då ansvaret för att göra det optimala valet 

läggs på individen. 

 

4.1.1 Avgränsningar 

Ett motiv till att välja så ny forskning som möjligt är att forskningen kring choice overload är 

relativt ny och i framförallt gjorts under de två senaste decennierna. Vi har resonerat på så sätt 

att det därmed sker snabba skiftningar i konsensus om fenomenet i tidig forskning medan det 

eventuellt skett en mer stabiliserad syn över tid. 

    Vårt huvudsakliga motiv till avgränsningen är att vi i denna studien, liksom alla studier, har 

en begränsad tidsram och begränsade resurser och måste därmed sätta upp en gräns för vårt 

empiriska material med viss godtycklighet. Materiella begränsningar i av denna sorten är 

tyvärr en verklighet som inte på något sätt är unik för vår studie (Nordin 2012: s. 48; Hylmö 

2018: s. 28). Begränsningarna av resurser innebär att vi valt att använda oss av publicerade 

studie kring choice overload mellan 2016 och 2018 i första instans och sedan fördjupa oss i 

de 12 studier inom ämnet marknadsföring. Det var enligt våra sökresultat ett uppehåll på 

relevanta publiceringar under 2015 så vi har därmed tagit detta som en naturlig punkt för en 

avgränsning för vårt material. 
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    Valet av marknadsföring beror på att en överväldigande majoritet (12 av 17 motsvarande 

>70%) av studierna i vårt sökresultat visade sig har gjorts vid en institution/fakultet med 

Business  och/eller  Marketing  som benämning i titel och/eller beskrivning.  

    Choice overload är enligt vår bedömning det vanligaste och mest vedertagna begreppet för 

fenomenet i fråga; en variation på termen är  overchoice . Det finns även frasen  “the paradox 

of choice”  som populariserades av psykologen Barry Schwartz i början av 2000-talet. Ett 

annat relaterat begrepp är  information overload . 

 

Tabell 1. Forskningsartiklarna som ingår i vår studie. 

Författare År Titel Publicering 
Gao, L. & Simonson, I. 2016 The posi�ve effect of assortment size on purchase likelihood: The 

modera�ng influence of decision order 
Journal Of Consumer Psychology 

Mathmann, F., Chylinski, 
M., de Ruyter, K. & 
Higgins, E.T. 

2017 When plen�ful pla�oinis pay off: Assessment orienta�on 
moderates the effect of assortment size on choice engagement and 
product valua�on 

Journal Of Retailing 

Mi�al, B. 2016 The maximizing consumer wants even more choices: How 
consumers cope with the marketplace of overchoice 

Journal Of Retailing And 
Consumer Services 

Moser, C., Phelan, C., 
Resnick, P., 
Schoenebeck, S. Y. & 
Reinecke, K. 

2017 No such thing as too much chocolate: Evidence against choice 
overload in e-commerce 

Proceedings of the 2017 CHI 
Conference on human factors in 
compu�ng systems 

Nagar, K. 2016 Drivers of e-store patronage inten�ons: Choice overload, internet 
shopping anxiety, and impulse purchase tendency 

Journal of Internet Commerce 

Nagar, K. & Gandotra, P. 2016 Exploring choice overload, internet shopping anxiety, variety 
seeking and online shopping adop�on rela�onship: Evidence from 
online fashion stores 

Global Business Review 

Schaffrath, K., Wentzel, 
D. & Erkin, A. 

2018 Purchasing for someone else in a b-to-b context: Joint effects of 
choice overload and accountability 

Journal Of Business-To-Business 
Marke�ng 

Sthapit, E. 2018 Linking accommoda�on choice, informa�on overload and choice 
overload 

Current Issues in Tourism 

Sthapit, E. 2018 The more the merrier: Souvenir shopping, the absence of choice 
overload and preferred a�ributes 

Tourism Management 
Perspec�ves 

Le Lec, F., Lumeau, M., 
Tarroux, B. 

2016 Choice or informa�on overload? Center for Research in Economics 
and Management (CREM), 
University of Rennes 1, University 
of Caen and CNRS 

Thai, N.T. & Yuksel, U. 2017 Choice overload in holiday des�na�on choices Interna�onal Journal of Culture, 
Tourism, and Hospitality 
Research 

Thai, N.T. & Yuksel, U. 2017 Too many des�na�ons to visit: Tourists' dilemma? Annals Of Tourism Research 
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4.2 Analysmetod 

 Vi kommer att utgå från det kunskapssociologiska antagandet om att kunskap produceras i en 

social kontext genom att individer i ett samhälle socialt skapar och kommunicerar de begrepp 

och förnimmelser som gör det möjligt för dem att dekonstruera och förstå omvärlden. Det 

centrala förhållningssättet som vi kommer att utgå ifrån i vår analys är Sociology of 

Knowledge Approach to Discourse (SKAD). SKAD är ett ramverk inom den 

kunskapssociologiska traditionen som enligt dess utvecklare Reinhart Keller (2011) lämpar 

sig för diskursanalys ur ett sociologiskt perspektiv och också är mer i linje med kärnan i 

Foucaults samhälls- och maktkritik, till skillnad från rent lingvistiska perspektiv. 

    SKAD tar enligt Keller (2011: s. 63) hänsyn till en bredare aspekt av diskurs än de 

traditionella analysmetoderna för diskurs. För att analysera en diskurs med en 

kunskapssociologisk premiss går det enligt Keller inte bara att ta hänsyn till en text och dess 

språkliga uttryck. Den diskurs SKAD fokuserar på är en diskurs som visserligen är praktiskt 

konkret och materiell, men som sker i en kontext där den också genomsyrar mer än en 

textförfattares ordval. Därför ämnar SKAD inte att svara på något kring en enskild texts 

betydelse utan snarare betydelsen av exempelvis flera texters diskursiva betydelse eller 

implikation (Keller 2011: s. 62). SKAD kräver av oss att studien förhåller sig anpassningsbar 

med hänsyn till hur texterna existerar i en kontextuell helhet (Keller 2011: s. 48) och därmed 

inte svävar var för sig i ett social vacuum. Med hänsyn till detta har vi försökt se texterna som 

en helhet snarare än enskilda men samtidigt varit varse om att inte dra generella slutsatser 

från något som enbart existerade i en enskild studie. 

    Keller (2011: s. 61-62) förespråkar en inledande öppen kodning och detta var vad vi 

ämnade att göra i analysens inledande fas för att på så sätt inte låsa oss för mycket. Redan 

under insamlingsfasen insåg vi snart nyttan av en allmän öppenhet då den överväldigande 

dominansen av marknadsföring bland publiceringarna som även innebar en justering av vårt 

arbete och frågeställningar; ett prov på den pendlande anpassningsprocess som en analys bör 

bestå av. Eftersom vår analys av forskningar syftar till att i första instans skapa en 

övergripande, korrekt och sammanhållen bild av fältet, och vidare de 12 forskningsartiklar 

med marknadsföringsperspektiv, snarare än att redovisa en detaljerad rad-för-rad-tolkning av 

en enskild text så har vi att valt att härleda och motivera våra tolkningar med ett fåtal utvalda 

exempel. Detta är naturligtvis inte optimalt i fråga om transparens men är samtidigt i läsarens 

intresse eftersom en annars detaljerad redovisning skulle bli tröttsam samt sannolikt kräva 
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texterna i sin helhet för en fullständigt analog av vår analytiska position. Samtidigt kommer 

vi att hänvisa till studierna vi citerar som medför att andra kan söka upp och läsa studierna i 

sin helhet 

    Forskningsprocessen i denna studien har framförallt krävt att vi applicerat den analytiska 

tyngdpunkten vid en mer traditionell textanalytisk metod (Fairclough 1995: s. 97). Dock med 

den övergripande diskursanalysens helhet som bakgrund och analytisk kontext, som vi ovan 

nämner (Keller 2011: s. 63). Vi har haft som mål att framförallt fokusera på det som sägs i 

artiklarna av författarna men även viss mån studiens respondenter i de fall intervjuer använts. 

Detta eftersom ideologi är något som genomsyrar vardagen och tänkande för alla människor. 

Vi har även försökt att identifiera det som vi anser inte sägs, men eftersom detta också kan 

tendera att i högre grad bero på vår subjektivitet och förförståelse så försöker vi fokusera på 

det som faktiskt sägs (Nordin 2012: s. 52). På grund av metodens natur så kommer detaljer 

kring vårt sätt att tolka att presenteras mer ingående i kapitlet för resultat och analys. 

    För att reducera vår individuella subjektivitet i tolkningen av materialet så har vi använt 

oss av en dubbelkodning där vi två som genomfört studien kodat varje artikel enskilt var för 

sig för att sedan sammanföra detta i ett kombinerat analysresultat efter en gemensam 

diskussion av våra respektive kodningar. I dessa diskussioner har vi blivit tvungna att 

motivera för varandra de tolkningar vi gjort vilket har medfört diskussioner som vi hoppar 

ökat vår självmedvetenhet i analys. I flera fall har diskussionerna lett fram till justeringar av 

koder. 

    Inledningsvis gjorde vi en öppen pilotkodning av två slumpmässigt utvalda 

forskningsartiklar ur vårt material. I detta läget utgick kodningsprocessen primärt från våra 

frågeställningar kring problematisering och ideologi och gick ut på att bryta ner artiklarnas 

texter i exempelvis återkommande nyckelord men även meningar och resonemang som tydde 

på underliggande mönster som vi kunnat koppla till olika samhällsgruppers särintressen 

enligt våra teoretiska utgångspunkter för ideologi och hegemoni. Exempel på detta är hur vi 

knyter en problematisering av choice overloads effekt på försäljningssiffror till företagens 

intresse. Vi ser med andra ord företagens ägare som en samhällsgrupp. Vi var även vaksamma 

för oväntade tendenser som eventuellt skulle förändra vår studies utformning. Detta kan sägas 

vara det som hände när vi kodade vårt sökresultat efter akademisk disciplin och såg ett icke 

förväntat material som fick oss att justera inriktningen i vår studie något. 
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    Detta sättet att jobba gav oss ett mycket bredare tolkningsspektrum av texterna och innebär 

även mer detalj där en av oss plockat upp något som den andra missat. Efter en gemensam 

genomgång och överläggning  skapade vi ett preliminärt kodschema som vi lämnade öppet 

för justeringar (se Bilaga 1.). 

    Det är värt att poängtera att de två perspektiv som vi kommer att beskriva nedan inte är en 

dikotom svartvit uppdelning utan är enbart våra idealtypiska analysverktyg (Bergström & 

Boréus 2012: s. 150), verkligheten är givetvis något mer nyanserad. 
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4.3 Forskningsetiska aspekter 

I en analys av den kunskapssociologiska arten kräver oundvikligen att vår studie börjar med 

oss själva. Som Keller (2011: s. 61) skriver så är allmän öppenhet och transparens kring 

tolkningsprocessen av fundamental vikt för att upprätthålla den vetenskapliga trovärdigheten. 

Som sociologiska forskare på ämnet social kunskapsproduktion och diskurs är vi del i det vi 

studerar samtidigt som vi blir ett inlägg i diskursen inte bara om social kunskapsproduktion i 

allmänhet utan även kunskapsproduktion kopplat till valfrihetssamhället i synnerhet. Därmed 

är det ingen idé att någon av oss gör anspråk på att var fullständigt objektiva kring det vi 

kallar valfrihetssamhället men vi har trots detta försökt att ständigt förhålla oss självkritiska. 

Samhällskritiska diskursanalyser är enligt Bergström och Boréus (2012: s. 374) inte vare sig 

oväntat eller ovanligt. Vår position är kritiskt inställd till ett rådande marknadsekonomiskt 

paradigm där vi bland annat anser att människors upplevda individuella behov av 

självbestämmande ideologiskt kopplas till konsumtion och valfrihet.  

    Diskurser är precis som samhällen en historisk process i ständig förändring. Därmed följer 

att en analys av diskurser och samhällen eller dess kunskapsproduktion är en del av 

förändringen som sådan men att den, som Keller (2011: s. 51), utgår från en frusen bild av 

denna processen. Detta innebär att resultatet i en diskursanalys kan vila på en metod med 

både validitet och reliabilitet men att den genom sin egenskap av att vara resultatet av en 

analys av en frusen ögonblicksbild aldrig går att reproducera med ny empiri. 

    Akademisk diskurs är sannolikt ett av de svåraste materialen att analysera eftersom den, till 

skillnad från vardags och politisk diskurs, är kontrollerad samt både gör anspråk på och 

förväntas vara neutral via peer-review-system. Som Anders Hylmö (2018: s. 25) skriver i sin 

avhandling om diskursen inom svensk ekonomisk disciplin så medför ett system av 

peer-review att det också sätts upp (ideologiska) gränser för vad som publiceras och inte. Det 

kontrollerade språket innebär att vi har varit tvungna att vara mer uppmärksamma på det som 

inte sägs eller tas för givet samt observera och analysera tendenser snarare än konstateranden.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att introducera en sammanfattning av tidigare forskning och sedan 

presentera resultatet i form av teman som vi observerat inom det empiriska materialet samt 

besvara vår ursprungliga frågeställning bestående av frågorna: Hur presenteras och 

problematiseras valfrihet i dagens forskning inom choice overload?; och: Hur framträder 

ideologiska strömningar inom forskningsfältet choice overload?. 

    Resultatkapitlet består av tre delar: Först en analys av forskningsmaterialet kring choice 

overload. Sedan presenterar vi en analys av den dominerande disciplinen inom forskningen 

om choice overload, marknadsföring och deras utgångspunkter. Avslutningvis en analys kring 

vilka eventuella intressen som forskningen tjänar. 

    Kapitlet om tidigare forskning tydde på ideologiska strömningar inom den akademiska 

sfären. Effekten dessa strömningar kunde ses i hur innehållet av läroplaner och akademiska 

reformer har skiftat mot att göra dessa mer marknadsanpassade. Exempel på detta är hur 

akademiska institutioner har kommit att betraktas som kommersiella och uppmuntra 

kvantifierbar konkurrens (O´Regan & Gray 2018; Nordin 2012). Detta inkluderar även sättet 

på vilket högre akademiska utbildningar presenterar sina föreläsare som leverantörer av 

tjänster, studenter som kunder samt att presentera kurser som produkter (O´Regan & Gray 

2018: s. 536; Holborow 2013: s. 234). Det ideologiska inflytandet inom akademia har 

reproducerat en viss uppfattning av vad som är eftersträvansvärt och vad som anses vara det 

korrekta sättet att tänka objektivt (Lim 2014: s. 71-72). 

    Vi ämnar att bidra till den befintliga forskningen med kunskap kring diskurs, ideologi, 

hegemoni och dess reproduktion genom att presentera en analys av hur diskursen kring 

valfrihet som koncept ser ut i modern forskning, specifikt inom forskningen kring fenomenet 

choice overload. Denna analys av hur ett specifikt forskningsfält väljer att presentera ett 

fenomen och hur denna presentation kan påverkas av yttre intressen eller värderingar är 

någonting som till vår kunskap inte genomförts tidigare.  

    I och med att vår kvalitativa analysmetod till stor del utgår från Sociology of Knowledge 

Approach to Discourse (SKAD) så innebär det att inte bara materialets konkreta text utgör del 

i vår analys, även texternas kontext som vilket syfte och användningsområde forskningen har. 
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5.1 Marknadsföringens dominans 

Vår preliminära insamlingsfas av forskningsmaterial runt choice overload visade en oväntad 

dominans från perspektivet marknadsföring. Av de 17 publicerade artiklarna som vi hittade 

och som tog upp choice overload under åren 2016, 2017 och 2018 så var 12 (>70%) 

producerade av företagsekonomiska utbildningsinstitutioner med marknadsföringsfokus. De 

återstående fem bestod av studier kring: val av pensionsfonder (Keim & Mitchell 2018) och 

receptbelagda mediciner ( Szrek 2017 ) i en amerikansk kontext, choice overload hos barn 

(Miller, Kaplan, Reed, White, Poling (ed) & Lundervold (ed). 2017), uppskjutning av val i en 

vardagskontext (Bhatia & Mullett 2016) och till sist en kritik av marknadslogikens effekt på 

allmännyttiga tjänster (Jeannot 2016). Den sistnämnda är den enda av dessa 17 studier som 

kan bedömas ha en frågeställning som är uttalat kritisk i ett samhällsperspektiv. Detta innebär 

att kanske ett av de viktigaste psykosociala fenomenen i kritiken mot det 

marknadsekonomiska paradigmet, akademiskt domineras av kunskapsproduktion ämnad för 

företags försäljnings- och marknadsföringsavdelningar. En sådan dominans ger ett visst stöd 

åt teorierna kring den hegemoniska positionen för vissa samhällsgruppers intressen (van Dijk 

2011: s. 384) och föreställningar (ideologi) och har ur ett kunskapssociologiskt perspektiv 

implikationer för hur vårt samhälles världsbild och prioriteringar ser ut och återproduceras 

(Althusser 1970: s. 191). Efter en genomgång av perspektiven vi urskiljt och kategoriserat 

som det pragmatiska respektive det skeptiska perspektivet kommer vi att gå närmare in på de 

nämnda implikationerna av marknadsföringens dominans (se kapitel 5.3). 

 

5.2 Olika perspektiv 

Det första som vi kunde utröna efter vår pilotkodning och genomgång av materialet var två 

perspektiv på choice overload som utmärkte sig och utgjorde grunden för artiklarnas syfte 

och frågeställningar samt deras presentation och problematisering av fenomenet. Det första 

perspektivet som vi identifierat uttryckte en tydlig pragmatisk attityd till, och acceptans av 

choice overload som fenomen och det andra perspektivet visade sig ha en mer skeptisk 

inställning till choice overload, framförallt i relation till föregående perspektivs generella 

acceptans. Som nämnt tidigare är det värt att poängtera att dessa två perspektiv om vi använt i 

vår analys av materialet inte är en dikotom svartvit uppdelning, utan är enbart våra 
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idealtypiska analysverktyg (Bergström & Boréus 2012: s. 150) och att verkligheten givetvis 

är något mer nyanserad. Perspektiven presenteras nedan och jämförs efteråt. 

 

5.2.1 Det pragmatiska perspektivet 

Det pragmatiska perspektivet som vi observerat i merparten av studierna betraktar generellt 

choice overload som ett väldigt verkligt och problematiskt fenomen inom marknaden och tar 

därefter en mer pragmatisk attityd till fenomenet och lägger fokus på att finna metoder att 

förminska dess negativa effekter.  

 

"For travel websites, CO can be effectively prevented by providing filtering tools to 

reduce the number of alternatives suggested (e.g. by price, destination type, distance, 

promotion type, sales period, to name a few). For travel brochures, travel agents should 

arrange and group their destination offers in accordance with their target customers’ 

needs, which can be obtained via a market segmentation analysis" (Thai & Yuksel 2017: s. 

62) 

 

I citatet ovan kan vi se att denna studie accepterar choice overload som ett verkligt fenomen 

och intar en pragmatisk attityd gentemot det, som använder sig av en praktiskt inställning till 

att lösa ett problem. Forskarna talar direkt till resebyrån och kommer med konkreta förslag 

för att öka vinsten i form av att presentera sina resealternativ på ett mindre överväldigande 

sätt för sina kunder. Det som definieras som ett problem är sättet på vilket utbudet är 

presenterat för kunden. och utifrån detta ger forskarna lösningsförslag.  

    Förhållningssättet gentemot choice overload som vi ser ovan skulle kunna tolkas som ett 

resultat av att företagens ekonomiska särintresse har intagit en hegemonisk position (van Dijk 

1998: s. 3; van Dijk 2011: s. 384). Det dominerande marknadsekonomiska perspektivet som 

även beskrivs i den tidigare forskningen utövar till synes ett stort inflytande på hur choice 

overload som fenomen uppfattas och angrips, då det betraktas som ett problem som bör lösas 

i de fall där det leder till förlorade vinstmöjligheter. Det pragmatiska perspektivet som vi 

funnit i dessa studier ämnar på så sätt att lösa fenomenet choice overload utifrån företagens 

ekonomiska särintressen och bistå med provisoriska lösningar till det växande problemet av 

överväldigade kunder.  
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“A large product assortment can offer multiple benefits, such as increasing the 

probability of satisfying diverse consumer tastes, offering greater perceived variety, 

decision flexibility and perceived freedom of choice . It is, however, also associated with 

higher costs. Making a choice from a large product set involves multiple product 

comparisons, which can exhaust cognitive resources and create information overload.” 

(Gao & Simonson 2016) 

 

Det pragmatiska perspektivet visar dock en tendens att inte utgå från ett grundläggande 

antagande att individen är en rationell konsument som gynnas av ett ständigt växande antal 

val, i motsats till det skeptiska perspektivet som presenteras nedan. Snarare tycks forskarna 

som använder sig av det pragmatiska perspektivet visa en tendens att anse att sättet på vilket 

antalet produkter eller tjänster bör presenteras för konsumenten måste anpassas så att de inte 

blir överväldigande men fortfarande behåller illusionen av valfrihet.  

 

5.2.2 Det skeptiska perspektivet  

Det vi valt att benämna som  det skeptiska perspektive t karaktäriseras av en vad vi uppfattar 

som en mer konservativ och traditionell syn på människan och hennes relation till valfrihet. 

Ett exemplifierande av denna syn kan ses i citatet nedan; 

 

“Two lines of reasoning corroborate this: people have highly differentiated tastes and 

needs, more choices let them satisfy their own particular wants; and more choice can 

increase autonomy and cater to diverse preferences, consequently contributing to 

consumers' increased satisfaction.” (Sthapit 2018, s. 132) 

 

Det skeptiska perspektivet baserar sig, i motsats till det ovan presenterade pragmatiska 

perspektivet, på antaganden som vi kan se ovan om att individen är en rationell ekonomisk 

agent som strävar efter det bästa och mest optimala alternativet och därefter anammar 

valfrihet och gynnas av det största möjliga utbudet. De studier som använder sig av det 

skeptiska perspektivet hänvisar ofta till argument i sina studier likt det som citatet visar, där 

resonemanget är att möjligheten att hitta någonting som passar konsumenten perfekt ökar i 

och med att utbudet ökar. Det finns även en tendens att lyfta upp hur detta leder till att 

företagen och konsumenterna gynnas samtidigt.  
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    Studier som använder sig av det skeptiska perspektivet tenderar även att presentera sig 

själva som motiverade att tillfredsställa den “allmänna” begäran som konsumenterna 

insinueras ha av stor variation och valfrihet. Vad vi kunde observera i dessa studier är hur 

bilden av individen som en valfrihets- och variationsbejakande konsument reproduceras inom 

en akademisk kontext, och presenteras som den objektiva verkligheten. I dessa fall tenderar 

dessa studier att definiera den objektiva sanningen och verkligheten presenteras som enkel 

och tydlig; desto mer desto bättre. Vi ser därefter en tydlig tendens i dessa studier av att 

belysa den ökade valfriheten och det största utbudet som någonting eftersträvansvärt från 

både kunderna och företagen samtidigt som de tenderar att presentera choice overload som ett 

fenomen som inte påverkar den generelle konsumenten. 

    Citatet nedan visar ett exempel på hur studier med ett skeptiskt perspektiv problematiserar 

choice overload; 

 

“These conflicting results suggest perhaps that choice set size does not have a universal 

effect but can influence certain people in certain contexts.” (Moser et al. 2017: s. 4359) 

 

Som citatet ovan visar kan vi se att det skeptiska perspektivet betraktar choice overload som 

någonting som endast drabbar en viss grupp konsumenter under vissa förutsättningar. Studier 

där det skeptiska perspektivet förekommer har en tendens att presentera ett väldigt tydligt 

positivt samband mellan kundernas belåtenhet och utbudets storlek och tenderar därmed att 

förkasta tidigare studier eller annan information som motsäger detta genoma att argumentera 

att den helt enkelt inte tagit kontextuella faktorer i beaktande och därmed felaktigt uttryckt 

sig om allmänheten. 

  

5.2.3 Perspektivens likheter och skillnader 

   Det ovan presenterade idealtypiska perspektiven skiljer sig huvudsakligen vid förklaringen 

av orsakerna till choice overload samt hur generellt fenomenet förekommer. Det pragmatiska 

perspektivet anser att resultatet av det massiva konsumtionsutbudet och därmed mängden val 

medför negativa konsekvenser i form av choice overload för konsumenterna. Det skeptiska 

perspektivet gör däremot en indelning av konsumenter och menar att det är endast en 

minoritet av konsumenterna som känner sig överväldigade av valfriheten och att skälet till 

detta är att de har annorlunda personlighetsegenskaper och därmed föredrar mindre val. 
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Resonemanget exemplifieras i följande citat ur en studie som använt sig av det skeptiska 

perspektivet: 

 

“Certain customers have a clear preference for products chosen from larger assortments 

because they are predisposed toward a high assessment orientation.” (Mathmann et al. 

2017: s. 221) 

 

Det som vi ser är den ovan nämnda tendensen som det skeptiska perspektivet har att dela in 

konsumenterna i två kategorier. Den första kategorin förklaras ovan och definieras som den 

allmänna konsumenten som föredrar att extensivt bedöma (assess) alla produkt alternativ och 

göra det objektivt bästa valet och därför föredrar ett större utbud med mera valfrihet. Enligt 

det skeptiska perspektivet består den andra kategorin av konsumenter av en mindre och 

avvikande grupp med en benägenhet att nöja sig med enkla val, och som därför har problem 

med stora utbud och blir överväldigade.  

 

“It is human nature to want to seek maximum rewards for all our efforts and actions. 

Accordingly, it is natural for consumers to seek the best products their money could buy.” 

(Mittal 2016: s. 361) 

 

Det vi identifierat som den mest signifikanta likheten exemplifieras i citatet ovan. I de två 

perspektiven är den grundläggande utgångspunkten antagandet att individer har en “naturlig” 

gränslös attraktion till valfrihet. 

   Vad vi kan urskilja i båda perspektiven är att båda följer ett särintresse som utmålar choice 

overload som ett marginellt icke-problem eller ett lösningsbart problem och därigenom ett 

icke-problem. Båda perspektiven återproducerar med andra ord någon form av förståelse som 

förhåller sig okritisk till konsumtionssamhällets och dess eventuella baksida. Dessa studier 

utgör, som vi tidigare nämnt, över 70% av forskningen kring choice overload de senaste åren. 

Om forskningen på detta ämnet har en kunskapsproducerande och normskapande effekt för 

allmänheten så följer att företagens särintresse i att inte problematisera konsumtionssamhället 

styr människors uppfattning om konsumtionssamhället.  
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5.3 Fältets ideologi 

Så vilka ideologiska strömningar kan vi urskilja från problematiseringen av valfrihet och 

choice overload ovan? Som vi kunnat se så finns det ett återkommande okritiskt antaganden 

om människors relation till val och preferens för många val som ett essentiellt och naturligt 

defaultläge. I det skeptiska perspektivets fall innebär detta antagandet att fenomenet choice 

overload främst utgör en abnormalitet och uppstår i vissa specifika situationer, under vissa 

specifika omständigheter och hos vissa specifika konsumenter. Hos det pragmatiska 

perspektivet är antagandet mer en fråga om att vi människor i allmänhet tenderar att 

överskatta vår egen förmåga, men att det går att lösa genom olika marknadsföringsstrategier. 

    Marknadsföring har bland annat till uppgift att maximera ett företags kundkrets genom att 

kartlägga konsumtionsmönster och kundgrupper (Wallentin & Estevall 1999: s. 276 ) och 

därmed i slutändan se till att verksamheten genererar en så hög vinst som möjligt. När val 

(choice) och beslut (decision) används i de studier vi analyserat så syftar de alltid val av 

produkt eller beslut att köpa. Det är med andra ord förväntat att se ett fokus i materialet på 

nyckelord och fraser som konsumentens “willingness to pay” (Mathmann et al. 2017: s. 214), 

“willingness to spend” (Mathmann et al. 2017: s. 213),  “willingness or intention to 

patronize” (Nagar 2016: s. 104; Nagar & Gandotra 2016: s. 856), “purchase likelihood” (Gao 

& Simonson 2016: s. 542) eller icke önskvärt konsumentbeteende som “consumer tendency 

to leave the store empty-handed” (Mittal 2016: s. 362), “shopping cart abandonment” (Moser 

et al. 2017: s. 4367), “desist from buying” (Schaffrath et al. 2018: s. 13) “decrease purchases” 

(Mathmann et al. 2017: s. 213) och så vidare. 

    Ett exempel på synen på på människans relation till val och självidentifiering kring att vara 

en konsumerande människa är nedan förslag riktad till företags försäljningsavdelningar: 

 

“For example, a prime that displays a person actively engaged in making product 

comparisons (as in the banner advertisement in Study 4) creates an assessment orientation. 

Our field study shows a 27% increase in product selection as a result of such a banner ad.” 

(Mathmann et al. 2017: s. 221) 

 

Ingen av studierna vi analyserat ger oss någon indikation på att människors upplevda 

preferens för valmöjligheter skulle vara ideologiskt konstruerad (van Dijk 2011: s. 384). 

Samtidigt går det argumentera väl för att det inte är något som bör ligga på 
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marknadsföringens bord, men det är trots detta just marknadsföringen som dominerar 

forskningen om choice overload. Ett annat exempel på denna synen är följande citat, men 

som samtidigt indikerar en förändringsprocess: 

 

“However, despite the traction gained by this counter-intuitive idea in the academic arena 

in the past decade, theoretical explanations about the phenomenon are still nascent and the 

empirical evidence mixed. Researchers have been unable to demonstrate that the 

phenomenon occurs in all contexts.” (Nagar & Gandotra 2016: s. 858) 

 

Så trots dominansen av marknadsföring och det vi upplever som en viss brist på kritik mot 

människans relation till valfrihet, så tycks fenomenet choice overload ha blivit en accepterad 

realitet inom akademia även gällande marknadsföring. Acceptansen som vi har sett i 

studierna och som exempelvis kritiskt bekräftas i citatet ovan, kan med andra ord indikera på 

en viss ideologisk evolution och att diskursen inom kunskapsproducerande institutioner 

(ideologiska statsapparater), därmed det ideologiska narrativet, inte står helt oföränderligt 

eller ohotat (Althusser 1970: s. 245). Samtidigt verkar det inte som om att förändringen kring 

synen på människans relation till valfrihet som skett inte har förändrat syftet med 

forskningen: 

 

“Thus, priming consumers’ confidence by manipulating and boosting their ego can be 

considered an efficient and important sales strategy for travel advisors because it is easy 

and practical to implement.” (Thai & Yuksel 2016: s. 49) 

 

Det vill säga att maximera vinsterna för företagen genom maximering av försäljning är 

fortfarande målet. Detta har uttryckt sig i förslag, som ovan, av manipulation och som tyder 

på att det kan finnas en acceptans för att manipulera människor om syftet är att sälja 

produkter. Acceptansen kan vara ett tecken på hur en social grupps ekonomiska dominans 

medför att deras särintressen adopteras av övriga sociala grupper via kulturell hegemoni (van 

Dijk 1998: s. 3). Genom kulturell hegemoni blir därmed intressen för vinstmaximering och 

rationaliseringen av viss manipulation för att uppnå detta självklara nödvändigheter i spelet.  

    Utöver att presentera resultaten av forskningen så tycker vi oss se en tendens att studierna 

vänder sig omedelbart till företagens försäljningsavdelningar: 
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“...the present research suggests that the relationship between choice overload and 

impulse purchase tendency is positive such that provision of larger assortments will 

increase the tendency to buy impulsively” (Nagar 2016: s. 117) 

 

Genom att föreslå vad vi tolkar som olika metoder av manipulation av människor med syftet 

att trigga impulsköp och konsumtion som sannolikt inte kan anses vara till köparens fördel är 

det alltså säljarens vinstintresse som har förtur. I citatet ovan anser sig studiens författare se 

ett positivt samband mellan choice overload och tendensen till impulsköp och föreslår 

därmed att säljare medvetet framkallar choice overload hos sina kunder för att på så sätt öka 

benägenheten till impulsköp. Flera av studierna har även gjort vissa anspråk på att reducera 

eller minimera de negativa aspekterna för konsumenterna: 

 

“The study also hoped to examine the anxiety experienced by consumers while shopping 

online and the resultant effect of shopping anxiety on consumers’ intention to patronize 

web stores.” (Nagar & Gandotra 2016: s. 864) 

 

Citatet ovan är enligt vår analys representativt för detta anspråket och där ställs 

konsumenternas negativa upplevelser alltså direkt i relation till säljarens vinstintresse. Med 

andra ord är trenden den att i den mån det eftersträvas att reducera eller minimera choice 

overload så görs det huvudsakligen med hänsyn till hur en sådan förändring eventuellt kan 

resultera i en ökad försäljning genom fler köpbeslut och fler återvändande kunder. Återigen 

anser vi oss kunna knyta detta till acceptansen av en hegemoni av säljarens särintresse och 

därmed vinstintresset som den primära utgångspunkten (van Dijk 1998: s. 3; van Dijk 2011: 

s. 384). 
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5.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis så tyder vår analys på att det finns en viss variation av presentationen 

och problematiseringen av valfriheten inom materialet. Denna variationen har vi identifierat 

baserat på studiernas angreppsvinklar. Angreppsvinklarna har vi beskrivit genom det 

pragmatiska och skeptiska perspektivet. Det är sannolikt på grund av den tidigare nämnda 

dominansen av marknadsföring inom materialet som valfrihet i huvudsak behandlas inom en 

marknadsekonomisk kontext. 

Vi lyckades inte identifiera någon tendens till att valfrihet problematiseras eller övervägs ur 

ett samhällsperspektiv utan istället behandlas konceptet enbart i relation till de möjligheter 

som människor har att välja i kontexten av konsumtion. Däremot förekom en viss 

problematisering av för stora sortiment i relation till konsumenters kognitiva begränsningar, 

främst i det pragmatiska perspektivet, och i mindre utsträckning i det mer skeptiska 

perspektivet. Den problematiseringen fokuserar på att för stora sortiment kan leda till att 

kunder köper mindre eller inte köper alls, då beslutet blir för svårt att ta på grund av den 

överväldigande mängden val som presenteras. Att presentera choice overload som något i 

grunden kontraintuitivt och oväntat samt understryka självklarheten i många val som en 

allmän sanning eller något människor naturligt eftersträvar, är återkommande hos både det vi 

benämnt som det pragmatiska respektive skeptiska perspektivet. Å ena sidan upplever vi att 

det pragmatiska perspektivet ämnar att förklara choice overload som en konsekvens av 

individens attraktion till valfrihet, där det massiva utbudet slutligen blir överväldigande och 

har en motsatt effekt på individen en den förväntade, nämligen att inget beslut tas istället för 

det bästa beslutet. Vi tolkar det som att det troligtvis är av denna anledning som studier som 

använder sig av det pragmatiska perspektivet tenderar att ge konkreta förslag för företag och 

försäljare om hur de skall presentera ett stort utbud på ett icke-överväldigande sätt medan de 

samtidigt fortsätter att ge individen känslan av valfrihet. Å andra sidan tolkar vi det som så att 

det skeptiska perspektivet håller fast vid denna utgångspunkt och rationaliserar bort alla 

studier som tyder på att choice overload skulle vara ett allmänt förekommande fenomen. 

Istället uppfattar vi det som att det skeptiska perspektivet presenterar choice overload som ett 

marginellt fenomen som endast påverkar de individer som inte strävar gentemot att göra det 

optimala valet.  

    De olika perspektivens angreppssätt skiljer sig; där det pragmatiska perspektivet har en 

något mer accepterande lösningsorienterad inställning medan det skeptiska perspektivet 
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ställer sig mer tveksam till hur generellt fenomenet choice overload är. Det går också beskriva 

skillnaden i att det pragmatiska perspektivet försöker finna praktiska lösningar på choice 

overload medan det skeptiska perspektivet riktar in sig på att identifiera på vilka områden 

dessa lösningar är motiverade att implementeras på. Ur denna aspekten går det att 

argumentera för en symbiotisk relation mellan de båda perspektiven som i syntes ämnar 

optimera företags resursanvändning och säkra vinstintresset.  

    Det förekommer till synes inte heller någon sorts reflektion kring om valfriheten som 

kunderna erbjuds är fundamentalt för mycket och borde förminskas utan istället dras 

slutsatsen att felet ligger i hur produkter presenteras därmed måste företagen hjälpa 

konsumenterna att välja rätt och ta köpbeslut. Enligt vår analys och den teoretiska ram vi 

utgått ifrån tyder detta på att forskningen kring choice overload motiveras av företagens 

särintresse och potentiellt även genom påverkar samhällets inställning till valfrihetsidealet. 
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6. Slutdiskussion 

Tidigare forskning tyder på att det förekommer ideologiskt inflytande på den akademiska 

sfären, primärt i form av anpassning till den fria marknadens roll i samhället. Medan tidigare 

forskningen har haft ett mer övergripande mål av kunskapsproducerande institutioner så vill 

vi med vår studie bidra med en mer fokuserad analys av forskningen på ett specifikt fält. Vi 

har ämnat att analysera hur fenomenet choice overload presenteras och problematiseras i de 

senare årens forskning. Vidare har vi även haft målet att kunna identifiera de premisser och 

antaganden inom materialet som i sin tur utgör den ideologiska strömning som dominerar 

forskningen. Därmed har vi bidragit med en initial inblick i en av delarna som utgör en större 

helhet av det ideologiska inflytandet allmänhetens tänkande och den akademiska forskningen. 

 

    Marknadsföringens syfte och metoder är sannolikt inte en överraskning för någon och inte 

heller en hemlighet. Dominansen av marknadsföring inom forskningen runt choice overload 

överraskade oss eftersom vi förväntade oss mer blandade discipliner och i synnerhet ett större 

folkhälsoperspektiv. Framförallt förväntade vi oss problematiseringar ur ett vidare perspektiv 

än hur choice overload riskerar leda till utebliven försäljning för företagen. Forskning 

inspirerad av exempelvis Renata Salecls mer sociologiska perspektiv ser ut att ha uteblivit; ett 

perspektiv som tar i beaktande att våra val och valfrihet har en högst social aspekt. 

 

    Forskningen vi har analyserat utgör den publicerade forskningen inom marknadsföring och 

marknadsföring som ämne är även populär på Sveriges högskolor och universitet, vilket 

indikerar på en viss yrkesstatus i branschen. Resultatet av vår SKAD-influerade diskurs- och 

ideologianalys av de senare årens forskning kring choice overload och vidare marknadsföring 

anser vi indikerat att företagens särintressen vidhåller en dominans i dagens samhälle.  

    Marknadsföringens anpassning till choice overload genom att, utan för oss synbara etiska 

problematiseringar, föreslå manipulation av konsumenter genom att skapa illusionen av 

valfrihet indikerar hur företagens särintresse ses som en naturlig ledstjärna i samhället och 

hur marknadsföringens budskap identifierar konsumenten som fri att konsumera och att detta 

i sin tur accepteras av samhällets medborgare. 

Vår studie hade som första mål att besvara frågan hur den senare årens forskningen kring 

choice overload presenterar och problematiserar fenomenet. Vi anser att vi besvarat denna 
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frågan genom att visa att choice overload nästan uteslutande presenteras och problematiseras 

utifrån företagens intresse att maximera sin försäljning. Detta kunde vi se dels genom den 

dominans marknadsföring hade inom den existerande forskningen och dels genom det syfte 

som dessa öppet uppgav och formulerade sig efter. 

    Denna studies andra fråga att besvara var söka den ideologiska aspekten i forskningen. 

Även denna frågan anser vi oss ha besvarat genom att argumentera för hur studiernas syften, 

uttryck och förhållningssätt relaterar till att uppfylla företagens ekonomiska intressen. Ett 

särintresse som kan får allvarliga konsekvenser för forskningen och därigenom för samhället.  

    Att forskningen i vår studie uttryckligen riktar sig till företags ekonomiska intresse betyder 

inte nödvändigtvis att dessa är de enda intressenterna inom de institutioner som bedriver 

denna kunskapsproduktionen. Det finns nämligen en annan potentiell vinnare i och det är 

marknadsförare som yrkesgrupp inklusive forskarna inom marknadsföring. Via sin forskning 

och genom att understryka marknadsföring som något mer komplext än att bara ställa upp så 

mycket som möjligt i butikernas hyllor gör de sig själva relevanta och nödvändiga för företag 

som i sin tur inte vill riskera att hamna på efterkälken i relation till sina konkurrenter. 

    Vi hoppas slutligen att vår forskning leder till en större allmän inblick i ideologiska 

strömningar inom den akademiska sfären. Den primära förhoppningen vi har är att mer 

extensiva studier om valfrihetsidealets påverkan på den akademiska diskursen genomförs i 

framtiden. Vi hoppas också kunna motivera andra forskare att göra mer ingående analyser om 

hur andra forskningsfält möjligtvis påverkas av ideologiska strömningar.  
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Bilaga 1. Kodschema för studien 

Problematisering   

 Marknadsperspektiv  

 Talar �ll vinstdrivande företag och deras intresse kring fenomenet choice overload. Exempelvis 
effekten från choice overload på köpviljan hos kunder och därmed försäljningssiffrorna hos 
vinstdrivande företag. 
 
Ex. “willingness to pay” (Mathman et al. 2017: s. 214), “likelihood to purchase” (Gao & Simonson 
2016: s. 542) , “s�mulate impulse buying”  (Nagar 2016: s. 117) 

 

 Samhällsperspektiv  

 Uppmärksammar effekterna av choice overload hos människor utanför kontexten av konsum�on 
eller problema�serar effekten som marknadsföring har på samhällsnivå. Denna kategori skulle 
även kunna kallas för e� icke-marknadsperspek�v. Denna kategori har lyst med sin frånvaro men 
har använts där choice overload betraktats ur e� bredare perspek�v än det omedelbara 
vins�ntresset. 

 

Ideologiska inslag   

 Traditionell  

 U�ryck för den tradi�onella synen på människan och hennes rela�on �ll valfrihet som posi�v och 
oproblema�sk. Människan som ra�onell ekonomisk agent. 
 
Ex. “It is human nature to want to seek maximum rewards for all our efforts and ac�ons” (Mi�al 
2016: s. 361), “the unexpected finding that more choice is not necessarily be�er” (Moser et al. 
2017: s. 4358), “However, despite the trac�on gained by this counter-intui�ve idea in the 
academic arena in the past decade…”(Nagar & Gandotra 2016, s. 858) 

 

 Pragmatisk  

 Accepterande inställning �ll choice overload som fenomen och har gå� ifrån föreställningen om 
människor som ra�onella. Forskningen är  lösningsorienterad och har sy�et a� hi�a konkreta 
lösningar för a� komma runt choice overload sam�digt som företagens intresse a� maximera 
försäljning bibehålls. 
 
Ex. “travel agents should customise the size of available choice-sets based on customers’ searching 
habits, which can be retrieved from internet browsers’ cookies” (Thai & Yuksel 2017: s. 62 ) , “The 
results also have important implica�ons for managers that have to decide on the assortment 
offered by their company” (Schaffrath et al. 2018: s. 23) 

 

 Skeptisk  

 U�rycker en skep�sk och konserva�v inställning �ll fenomenet choice overload som generellt 
förekommande och ser det snarare som en abnormalitet och individuell egenskap. Kri�sk inställd 
�ll pragma�kernas acceptans av choice overload. Använder alterna�va begrepp för choice 
overload och vidhåller den tradi�onella synen på människor som ra�onella ekonomiska agenter. 
Forskningen fokuserar på a� avgöra när choice overload sker. 
 
Ex. “size does not have a universal effect but can influence certain people in certain contexts” 
(Moser et al. 2017: s. 4358), “despite the availability of innumerable choices to choose from, the 
online shopper has the choice of stopping the search process at any�me” (Nagar & Gandotra 
2016: s. 858) 
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